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ريم
تأليف

أحمد صالح المهدي
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إهداء

إىل جديت :ألن حكاياهتا يل وأنا صغري هي أول ما جذبني
إىل تلك العوامل اخليالية السحرية.

إىل أمي :ألهنا أول من حببني يف القراءة ،وأهدتني أول
كتاب يل وأنا صغري.

إىل أيب :ألن مكتبته الصغرية هي من جعلني أدرك أن القراءة
ليست عا ًملا آخر فحسب ،بل عوامل متعددة بال هناية.

إىل إخويت حممد وجهاد وحممود :ودعمهم يل الذي ال
ينتهي.
إىل كل أصدقائي وقرائي األوائل :فلوال نقدهم ألعاميل ملا
وصلت إىل ما أنا عليه اآلن.

وأخريا ،إهداء إىل فرح ابنة أخي التي أدخلت عىل حيايت
ً
ِ
ورسورا ال ينتهي ،إليك يا صغرييت أهدي هذا
فرحا
ً
ً
الكتاب.
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[]1
يوم آخر كالعادة
بمقر عمله يف إحدى الرشكات الكربى ،جلس سيف وهو يشعر
بامللل بينام يتابع عمله عىل الكومبيوتر املوضوع أمامه عىل مكتبه،
وأخذ يراقب ـ بال مباالة ـ األرقام التي تتغري عىل شاشة الكومبيوتر
املضيئة ،ومن وقت آلخر كان يتثاءب وهو ينظر ناحية الساعة
اخلشبية املعلقة عىل احلائط ،ليحسب الوقت املتبقي له عىل انتهاء
دوام العمل ،وبالرغم من وجود الساعة الرقمية الصغرية بالركن
األسفل من شاشة الكومبيوتر ،إال أنه يفضل الساعة اخلشبية
وصوت تكّاهتا الرتيب مع حترك عقرب الثواين الذي يعطيه
إحساسا بمرور الوقت.
ً
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عادت أصابعه لترضب أزرار لوحة املفاتيح برسعة كبرية اكتسبها
من اعتياده عىل هذا العمل الرتيب ،الذي يلتهم يوم ًيا عدة ساعات
من عمره ،وهذا اليوم بالذات كان يشعر بضجر شديد ،فهو آخر
يوم يف األسبوع ،وهذا يزيد من رغبته يف مغادرة العمل لكي تبدأ
العطلة األسبوعية ،فيبدو أن هناك قانونًا غري مكتوب أنه كلام
اقرتب اليشء الذي ترغب فيه ازداد تعجلك يف احلصول عليه ،مع
أنه ال يفعل الكثري يوم عطلته ،إال مشاهدة التلفاز أو قراءة بعض
الروايات ،فهو يعيش وحيدً ا ،وال يقيض وقتًا طوي ً
ال مع أصدقائه
الذين اعتادوا عىل شخصيته املنطوية.

ألقى نظرة أخرية عىل الساعة فعرف أن أمامه ربع ساعة وينتهي
وقت الدوام ،فقام برتتيب بعض األوراق املوضوعة أمامه ،وأغلق
جهاز الكومبيوتر ،وبمجرد أن دقت الساعة الثالثة غادر مكتبه
وأرسع يف نزول درجات السلم ،فهو ال حيب املصاعد بسبب
رهاب األماكن املغلقة الذي يعانيه ،حتى وصل إىل الطابق األريض
واجته إىل مرأب السيارات باح ًثا بعينه عن سيارته حماوالً أن يتذكر
املكان الذي ركنها فيه هذا الصباح ،حتى ملحها من بعيد فأرسع
اخلطى إليها ،وملح أحد حراس املرأب يلوح له بيده مود ًعا ،فرد
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مصدرا هديره
التحية رسي ًعا قبل أن يدلف إىل سيارته ويدير حمركها
ً
مغادرا الرشكة وخمرت ًقا شوارع
املعتاد ،قبل أن ينطلق سيف هبا،
ً
املدينة املزدمحة عائدً ا إىل بيته .أخذ يسيل نفسه يف الطريق بالتفكري
كثريا
فيام قد يتناوله عىل الغداء ،وبام أنه يعيش وحده فلم يكن يقلق ً
بشأن الغداء ،ربام يتناول طعا ًما من اخلارج أو يقوم بإعداد وجبة
خفيفة بإمكانيات طهوه املتواضعة التي مل تتحسن بالرغم من كونه
يعيش وحيدً ا منذ سنوات عديدة ،كان ذلك اليوم بالنسبة له كام
يقول دو ًما لنفسه :يوم آخر كالعادة.

إال أنه يف هذا اليوم كانت هناك إصالحات يف الطريق الرئييس،
وكانت السيارات تطلق أبواقها الغاضبة ،ويتبادل السائقون
السباب وهم حياولون حرش سياراهتم يف اجلزء الصغري املتبقي من
الطريق الذي ال يكاد يسمح بمرور سيارة واحدة .مل يكن سيف
من النوع الذي يمكنه أن حيتمل مثل هذا الوضع بني السائقني فقرر
أن يسلك طري ًقا خمتل ًفا للعودة إىل بيته ،وكان الطريق اآلخر أطول
بكثري ،وكان هذا يضطره إىل أن يسلك العديد من الطرق اجلانبية،
ولكنه أفضل بالنسبة له من أن يعلق بني السائقني الغاضبني يف
الطريق الرئييس.
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انتهز سيف فرصة مروره من أمام أحد مطاعم الوجبات الرسيعة
لرشاء بعض الشطائر الساخنة ،كي يتناوهلا يف طريقه الطويل إىل
البيت .وعندما اقرتب من بيته ،لفت انتباهه وجود حمل حيوانات
كثريا عن بيته ،إال أنه يراه للمرة
أليفة ،وبالرغم من أنه ال يبعد ً
األوىل ،وربام مل يكن لينتبه إليه أبدً ا لوال اضطراره لتغيري مساره
اليومي .وراودت سيف رغبة شديدة يف اقتناء حيوان أليف ،ال
يعرف الدافع الذي جعله يفكر يف هذا األمر ،ربام هي رغبته يف أن
يفعل شي ًئا جديدً ا وخمتل ًفا يف حياته ،أو لعله كالم أصدقائه الذين
مرارا أن احلياة وحده قد
يلحون عليه دو ًما يف الزواج قائلني له ً
جتعله يفقد عقله ،ففكر أن اقتناء حيوان أليف قد يؤنسه يف وحدته،
وقد بدت له الفكرة غريبة يف البداية ،ولكنه بعد أن ق َّلبها يف رأسه
عدة مرات وهو متوقف أمام املحل قال لنفسه :ومل ال؟
ترجل سيف من سيارته وتوجه ناحية املحل وبمجرد أن دلف من
الباب اقرتب منه البائع مرح ًبا وهو يقول:

 -أهال بك يا سيدي ،هل ترغب يف اقتناء حيوان معني؟

فقال له سيف وهو ينظر حوله:
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 ال يوجد يف رأيس يشء حمدد ،فأنا أفكر يف اقتناء حيوان أليفعمو ًما ومل أفكر أي حيوان سأقتني بعد.

متفهم ،فهو قد اعتاد عىل هذا النوع من الزبائن
هز البائع رأسه
ً
الذين غال ًبا ما يتفرجون قلي ً
ال ويرحلون ،وهكذا تركه البائع يتجول
يف املكان ،وأخذ "سيف" يسري عىل مهله يف أرجاء املحل وهو
يتأمل احليوانات املختلفة ،كانت هناك احليوانات األليفة املعتادة
مثل الكالب والقطط ،وأقفاص الطيور ،وأحواض السمك،
أيضا حيوانات غريبة مثل احلرباء والثعابني ،وحيوانات
وهنالك ً
أغرب مل يرها من قبل إال عىل قناة ناشيونال جيوجرافيك التي
حيب متابعتها .أخذ يتجول يف املكان بفضول وانبهار ،فأن ترى
هذه األشياء أمامك عىل أرض الواقع خيتلف عن رؤيتها عىل شاشة
التلفاز الزجاجية الباردة ،هنا تشعر هبا تنبض باحلياة.

وبينام هو غارق يف أفكاره حياول أن يقرر ما سيشرتيه ،ملح من
قفصا مغطى بقطعة قامش سوداء ختفي ما بداخله .أثار ذلك
بعيد ً
فضوله فاقرتب من القفص وهو يفكر فيام قد يكون بداخله! ومل َ
قام البائع بتغطيته؟ تردد قلي ً
ال قبل أن يمد يده إىل الغطاء ويرفعه
ببطء ،وبمجرد أن كشف الغطاء سمع صوت فحيح عال ًيا ورأى
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ق ًطا أسود قبيح املنظر يقوس ظهره وهو يفتح فمه كاش ًفا عن أنيابه
وهو مستمر يف إطالق فحيحه العدائي ،فرتاجع سيف من املفاجأة
فيام جاء البائع مرس ًعا عىل إثر سامع هذا الصوت وقام بتغطية
الصندوق مرة أخرى ،وبرغم ذلك استمر القط يف املواء ،وبدا
الضيق عىل وجه البائع ،فقال سيف مداف ًعا عن نفسه:
 لقد كنت أتفقد ما بداخل هذا القفص فرفعت الغطاء ،ولكنهذا القط أفزعني ح ًقا.
فتنهد البائع وقال:

 املعذرة يا سيدي ،هلذا السبب قمت بتغطيته ألنه يفزع الزبائن.أحس سيف بفضوله يتزايد ناحية هذا القط فقال للبائع:
 -ملاذا حتتفظ هبذا القط الغريب يف حملك؟

تردد البائع قلي ً
ال ثم قال:

 هذا القط عندي منذ فرتة طويلة ،وال أحد يرغب يف رشائه،فالكثري من الناس يتشائمون من القطط السوداء ويعتربوهنا نذير
شؤم؛ ولذلك أقوم بتغطية الصندوق خشية أن ينفر الزبائن من
املحل.
14

فقال سيف متعج ًبا:

فلم ال تتخلص منه؟
 -إن كان األمر هكذا َ

حتاشى البائع النظر يف عيني سيف وهو يقول:
 -ال أستطيع التخلص منه.

أخذ سيف ينظر إىل القط األسود باهتامم وهو يقول لنفسه" :يا له
من قط وحيد مسكني ،كم هو وحيد متا ًما مثلك!" وانتابه شعور
بالشفقة نحوه ،وخطرت عىل باله فكرة جمنونة ،ولكنها بدت له
مقبولة كلام فكر فيها أكثر ،فقال بحامس:
 -سأشرتي أنا هذا القط.

هتللت أسارير البائع يف سعادة عندما سمع ذلك ،ومل يصدق أذنيه
يف البداية ،وطلب ثمنًا زهيدً ا مقابل القط ،وأعطاه القفص اخلاص
بالقط هدية ،واشرتى سيف بعض معلبات طعام القطط من املحل
أيضا ،ثم توجه ناحية سيارته ووضع القفص يف الكريس املجاور
ً
لكريس السائق ،فيام جلس هو أمام مقود السيارة وأدارها منطل ًقا
ناحية بيته مرة أخرى .ومل يمض وقت طويل حتى وصل سيف
إىل بيته ،فركن السيارة يف املرأب امللحق بالبيت ،ومحل القفص
15

متوجها ناحية الباب األمامي ،ثم دلف إىل البيت وضغط عىل
ً
مفاتيح اإلضاءة بعد أن وضع القفص عىل األرض وأخرج القط
وهو يقول له:
 أمتنى أن تعتاد عىل البيت رسي ًعا فمنذ هذا اليوم أصبح هذا املكانهو بيتك.
مل ِ
يبد القط أية ردة فعل سوى أن خرج من القفص بخطوات بطيئة

ثم أخذ ينظر لسيف بجمود ،فارتبك األخري قلي ً
ال ومل يدر ماذا
يفعل ،إهنا جتربته األوىل يف أن يريب حيوانًا ألي ًفا فقال له:

 -ال شك أنك جائع سأغري مالبيس وأجهز لك شي ًئا لتأكله.

ترك سيف القط وصعد إىل الطابق الثاين ،حيث تقع غرفة نومه،
ليبدل مالبسه ويريح جسده املرهق قليالً ،وأثناء تبديله ملالبسه ملح
سيف يف املرآة القط وهو يدلف إىل الغرفة ،قبل أن يتوقف وينظر
إليه بنظرات ثابتة ،أحس سيف برجفة ترسي يف جسده من نظرات
القط الباردة ،فالتفت مقرت ًبا منه وحاول أن يداعبه ليهدئ من توتره
وهو يقول لنفسه:

 ال تقلق إنه قط أليف عادي.16

ولكن بمجرد أن اقرتبت يده من القط وجد أنه يقوس ظهره ويكرش
عن أنيابه وهو يصدر صوت فحيح القطط املشهور ،فأبعد سيف
يده برسعة وقال بتوتر:
 -ال مشكلة فهو أول يوم لنا سو ًيا ،سنعتاد عىل بعضنا بعد قليل.

ثم توجه ناحية املطبخ والقط يتبعه بخطى ثابتة ،وأخرج طب ًقا
صغريا وفتح علبة من علب طعام القطط وأفرغها يف
بالستيك ًيا
ً
الطبق البالستيكي ووضعها أمام القط وهو يقول له:

 -قط لطيف.

*****
يف غرفة نومه ،استلقى سيف عىل الرسير ،وهو ممسك بإحدى
الروايات التي بدأ فيها منذ عدة أيام ومل ينهها بعد ،كان عىل وشك
النوم وأراد أن ينهي فص ً
ال أو فصلني من الرواية قبل أن ينام ،أخذ
يقلب الصفحات يف ملل وهو يتثاءب ويسأل نفسه إن كان عليه
تركها واختيار رواية أخرى ،يف تلك اللحظة دخل القط الغرفة
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وهو يموء ،فحاول سيف أن يتجاهله ويستمر يف القراءة ولكن
نظرات القط الباردة ناحيته أشعرته بالتوتر ،فوضع الرواية جان ًبا
وقام من موضعه وأخرج القط خارج الغرفة وأغلق الباب ،وعاد
إلكامل الرواية ،ولكنه مل يستطع أن يركز فيها بسبب قيام القط
بخمش الباب وهو يموء باستمرار ،فتنهد وهو يقول لنفسه:
 -يبدو أن هذا القط ودود أكثر من الالزم.

فعاد وفتح الباب ومحل القط ووضعه عىل الرسير وهو يقول له:

حيا هكذا.
 -أمتنى أن تكون مسرت ً

مل يستطع سيف الرتكيز يف الرواية بعد ذلك فأخذ يتأمل القط وهو
يمط جسده ويفتح فمه يف تثاؤب ويدور حول نفسه عدة دورات
قبل أن يضع رأسه بني قدميه األماميتني ،وأخذ سيف يتأمله وهو
يفكر فيام حدث اليوم ،قبل أن ينسحب وعيه هبدوء ويغرق يف النوم
بدوره.
استيقظ سيف يف صباح اليوم الثاين وهو يشعر بأنفاس ساخنة
تلفح وجهه ،ففتح عينيه ليجد القط األسود بجوار رأسه وهو ينظر
ناحيته ،فاعتدل سيف يف فزع قبل أن يتذكر أنه قد اشرتى القط
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باألمس ،فقال لنفسه:

 -سيأخذ األمر وقتًا حتى أعتاد عىل وجود القط بالبيت.

توجه إىل احلامم ليأخذ محا ًما ساخنًا رسي ًعا ،ثم بعد ذلك توجه إىل
كثريا عن فطور كل يوم
املطبخ إلعداد الفطور الذي ال خيتلف ً
بالنسبة له ،وهو يتكون بشكل أسايس من البيض واجلبن وكوب
ساخن من اللبن ،ولكنه هذه املرة وضع بعض اللبن يف طبق صغري
للقط الذي أخذ يلعق الطبق يف رضا.

كان اليوم هو العطلة األسبوعية من العمل ،لذلك مل يكن عىل
سيف الذهاب إىل العمل يف هذا اليوم ،فقىض وقته يف غسل
األطباق واملالبس ،وهتذيب حشائش احلديقة ،وغريها من املهام
التي جيب عليه فعلها كرجل أعزب يعيش وحده ،وكان عليه يف
الوقت نفسه جتاهل نظرات القط الذي يالحقه يف كل مكان ،وهي
املهمة األصعب.
يف هناية اليوم عند حلول املساء ،تناول سيف الغداء ثم استلقى
عىل األريكة أمام التلفاز ليتابع األخبار قليالً ،ثم أخذ يقلب بني
ٍ
مسل ليشاهده ،ويف تلك األثناء كان القط
القنوات بح ًثا عن يشء
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جالسا أمام التلفاز بصحبته ،وقد تعلق نظره بشاشة التلفاز ،ولكن
ً
يبدو أن األمر أصابه بالضجر فتثاءب ووضع رأسه بني قدميه،
فأحس سيف أن القط قد غط يف النوم ،وتذكر حينها أن عليه إهناء
بعض املهام املتأخرة اخلاصة بعمله ،فصعد إىل غرفته يف الطابق
الثاين ،وأغلق الباب وراءه ،وجلس عىل الكومبيوتر واهنمك يف
عمله ،وبعد مرور بعض الوقت الذي مل حيسب مدته ،انتبه سيف
فجأة عىل صوت مواء ومخش أظافر عىل الباب ،فتجاهل سيف
الصوت حماوالً الرتكيز يف عمله ،ولكنه أحس أن مواء القط خيرجه
عن شعوره ،فصاح يف غضب:
 -فلتموء كام حيلو لك ،فلن أفتح لك الباب هذه املرة.

استمر اخلمش واملواء فرتة من الوقت قبل أن يتوقف ،ويسود
الصمت يف املكان ،فتنهد سيف يف ارتياح ،وعاد لالهنامك يف عمله،
وبعد مرور فرتة من الصمت حاول سيف أن يعود إىل عمله ،قبل
أن يسمع صوت حفيف قادم من جهة النافذة ،فنظر ناحيتها ثم
انتفض واق ًفا ،من عىل كرسيه وهو يشاهد القط األسود واق ًفا عىل
النافذة وهو ينظر إليه بنظراته الباردة ومن ورائه يتسلل ضوء القمر.
20

كان هذا أكثر من قدرة سيف عىل االحتامل ،وتيقن أن هذا القط
قرارا أن يعيد القط إىل املحل الذي
ليس طبيع ًيا عىل اإلطالق ،فاختذ ً
اشرتاه منه مرة أخرى.

ويف دقائق قليلة قام بتغيري مالبسه ،ومحل القط ـ الذي أخذ يموء
وخيمشه يف يده ـ ووضعه يف قفصه وخرج من البيت ،وألن املحل
قريب من بيته؛ فكر أنه من األفضل أال خيرج السيارة من املرأب،
فقطع املسافة من بيته إىل املحل مش ًيا ،حتى ملح املحل من بعيد
ورأى البائع يتهيأ إلغالق املحل ،فتزايدت رسعة خطواته وصاح
يف البائع:
 -مهالً!

التفت البائع إىل سيف فرآه حيمل القط فقطب جبينه وسأله بنربة
متحفزة:
 هل يمكنني خدمتك يف يشء؟فقال سيف يف نفاد صرب:
 -أريد إعادة هذا القط.

فهز البائع رأسه ناف ًيا بحزم:
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 آسف يا سيدي ،ال يوجد إرجاع أو استبدال هذه هي سياسةاملحل.

كثريا مع البائع ولكنه بدا
بدا الضيق عىل وجه سيف ،وحاول ً
مصمم للغاية ،وحتى عرض سيف أن يعيده دون أن يسرتد شي ًئا
ً
رفضا من البائع ،فزفر سيف يف ضيق ،وسار مبتعدً ا
من أمواله القى ً
عن املحل يف طريقه إىل بيته.

كان الليل قد حل والشوارع مظلمة إال من إضاءة األعمدة اخلفيفة
التي تصنع ظالالً أكثر منها ضو ًءا ،فسار سيف يف الشوارع اهلادئة
دون أن يلتفت إىل العدد القليل من املارة الذين يلتقي هبم بني
الفينة واألخرى فينظرون ناحيته بتعجب وهو حيمل قفص القط،
وبمرور الوقت ّ
قل عدد األقدام التي تسري يف الشوارع حتى وجد
سيف نفسه وحيدً ا ،فخطرت عىل باله فكرة غريبة ،ولكنه استحسن
الفكرة للغاية وقال لنفسه:
 -ومل ال؟

تلفت حوله كي يتأكد أن أحدً ا ال يراه ،ثم انعطف يف أحد الشوارع
اجلانبية ،وفتح القفص وقال للقط:
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 -اذهب.

خرج القط من القفص وابتعد عدة خطوات ثم نظر ناحية سيف
فلوح له بيده مهد ًدا وهو يقول:
 -اذهب وال تعد مرة أخرى.

مل يبدُ عىل القط أنه فهم كالم سيف أو تأثر به واستمر ينظر نحوه
بجمود وهو ثابت مكانه ،فابتعد سيف عنه وهو ينظر خلفه ليتأكد
أن القط ال يلحقه ،ثم أرسع يف مشيه نحو البيت ،وهو ينظر من
وراء كتفه كل بضعة خطوات ،حتى وصل إىل البيت ،وصعد إىل
الطابق الثاين وألقي بجسده عىل الرسير وهو يشعر باإلهناك ومل
يأخذ وقتًا طوي ً
ال حتى غرق يف النوم.
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[]2
سر القط األسود
أخذ سيف يركض يف شارع ضيق ،وهو يشعر أن أنفاسه ثقيلة،
وخطواته بطيئة بالرغم من حماوالته املستميتة للركض ،ووراءه
يركض القط األسود وقد تضاعف حجمه عرشات املرات،
فأصبح حجمه أكرب من سيف ،وهو يطارده يف هذا الشارع ويموء
بصوت ٍ
عال ،وفجأة أخذت عيون القط تكرب برسعة حتى ابتلعت
سيف ،وأحس أنه يسقط فيهام ،فأخذ يرصخ وهو يشعر أن صوته
مكتوم ،وفجأة استيقظ من النوم وهو يشعر أنه ال يستطيع التنفس،
جاثم عىل وجهه وهو يغطيه بفرائه
ولصدمته وجد القط األسود ً
األسود الكثيف ،وبدا شكله خمي ًفا يف الضوء اخلافت القادم من
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النافذة فرصخ سيف هبلع ،وحاول أن يبعد القط عن وجهه بيده،
ولكن القط كان متشب ًثا بوجه سيف بمخالبه فجذبه بقوة أدت
إلحداث جروح كثرية يف وجهه ،قبل أن يقذف القط يف ركن
الغرفة ،فأخذ يموء بصوت متأمل غاضب عند ارتطامه باألرض،
بينام سيف يشعر بأمل حارق يف وجهه فجلس ساكنًا بضع حلظات
ليستجمع أنفاسه قبل أن يفكر:
 -كيف جاء هذا القط إىل هنا!

هناك يشء ما ليس طبيع ًيا عىل اإلطالق بشأن هذا القط ،وفكَّر
سيف حينها أن صاحب املحل بدا سعيدً ا بالتخلص منه ،وشعر
رسا ما حييط هبذا القط يدركه هذا البائع ومل خيربه
بداخله أن هناك ً
به ،كان يفكر يف هذا وهو ينظر إىل القط الذي جلس يف ركن الغرفة
يلعق يده بلسانه وهو ينظر بربود ناحية سيف الذي بادله النظرات
بكراهية وهو يقول لنفسه:
 -ما هذه اللعنة التي جلبتها إىل حيايت.

أطار ما حدث النوم من عيني سيف ،الذي أخذ ينظر نحو النافذة
ويتأمل الضوء الباهت القادم منها الذي ييش باقرتاب وقت الفجر،
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فحسم قراره بأن يذهب مرة أخرى لصاحب املحل ويعرف منه
رس القط بأي ثمن ،وهكذا انطلق مرس ًعا إىل احلامم امللحق بغرفته
ووضع بعض الرشائط الطبية الالصقة فوق اجلروح التي سببتها
إفطارا إال أنه
خمالب القط يف وجهه ،وراودته فكرة أن يعد لنفسه
ً
مل يشعر بشهية حقيقية فاكتفى بكوب ساخن من القهوة ليعيد له
تركيزه.

وعندما الحظ تسلل أول شعاع للشمس من نافذته ،قام بتغيري
مالبسه وهبط إىل الطابق السفيل ،وتذكر حينها أنه قد ترك قفص
القط يف الشارع ،فوضعه يف صندوق خشبي ،وسمعه خيمش جدار
الصندوق الداخيل يف غضب ،فتجاهله وهو يتوجه ناحية سيارته،
ووضع الصندوق اخلشبي عىل الكريس املجاور ،وشق هدير حمرك
سيارته سكون الصباح وهو خيرتق شوارع املدينة اهلادئة ،ومضت
دقائق قليلة حتى وصل إىل املحل فوجده مغل ًقا ،نظر سيف يف
مبكرا جدً ا وعليه
ساعته فوجدها مل تتجاوز السادسة بعد ،لقد أتى ً
اآلن أن ينتظر.
تشاغل سيف بتأمل الشارع خارج نافذة سيارته فرأى الضباب
اخلفيف يغلف كل يشء ،وأخذ ندى الصباح يتكاثف ببطء عىل
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أيضا
أوراق الشجريات الصغرية التي تزين الشارع ،كام تكاثف ً
حمتجا
عىل زجاج سيارته ،واستمر القط بخمش الصندوق واملواء ً
يف غضب ،كان االنتظار مع صوت رصير خمالب القط عىل جدران
الصندوق مع اجلو الضبايب يدفع أعصابه إىل حافتها فقال حان ًقا:
 -اصمت عليك اللعنة.

مرت الدقائق عليه كأهنا ساعات وهو يتمنى أن ينتهي األمر يف
أرسع وقت ،ومن ٍ
آن آلخر كان ينظر إىل ساعته ليحسب كم مىض
عليه وهو ينتظر البائع ،وبعد ما يقرب من ساعة رأى البائع يقرتب
من املحل يف خطوات رتيبة ،وراقبه سيف من سيارته الواقفة عىل
مرمى بضعة أمتار من املحل وهو يفتح الباب احلديدي الضخم
مصدرا ضوضاء عالية تردد صخبها يف هدوء الصباح ،ثم دلف
ً
البائع إىل املحل فرتجل سيف من سيارته وأحكم إغالقها ،وترك
صندوق القط اخلشبي بالسيارة وتوجه ناحية املحل بمفرده.

ميز البائع صوت سيف وهو يقول له:
 -صباح اخلري.

فالتفت للوراء بحركة حادة وهو ينوي طرده مرة أخرى ،إال أن
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مالمح سيف التي أجهدها السهر والتفكري ،وموضع اجلروح
ومنظر الرشائط الطبية الالصقة ،أصابت البائع باالرتباك فقال يف
توتر:
 -أنت مرة أخرى؟ أخربتك أنه ال يوجد إرجاع أو استبدال ...

كانت احلوادث األخرية مع قلة النوم وكثرة التفكري تدفع سيف
للجنون ،مما جعله يفقد أعصابه ،فامل عىل البائع بشكل خميف
وغاضب وهو يمسكه من مالبسه:
 اسمع ،لقد حاولت باألمس التخلص من هذا القط اللعنيولكنه عاد إىل مرة أخرى بشكل ما وحاول قتيل ،واليوم سأعيده
لك بأي ثمن.
بدا اخلوف عىل مالمح البائع الذي رأى أن سيف غري متزن عىل
اإلطالق ،وقد يدفعه ذلك الرتكاب أي محاقة ،فحاول البائع أن
يتملص من قبضته وهو يقول مداف ًعا عن نفسه:
أيضا،
 أرجوك ال أريد استعادته ،هذا القط كاد يفقدين أعصايب ًوحتى لو أخذته منك فمن أدراك أنه لن يعود إليك مرة أخرى ،أنا
مل أبع لك القط عامدً ا وأنت من اختاره ،إنه ليس ذنبي.
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هدأ سيف قلي ً
مفكرا يف كالم البائع ثم قال له:
ال
ً

 هناك رس حييط هبذا القط ،وأنا أشعر أنك تعرف شي ًئا ،فلم الختربين بكل ما تعرفه؟
قال البائع متوسالً:

 أقسم لك يا سيدي أنني ال أعرف عام تتحدث ،فقد اشرتيت هذاالقط بثمن زهيد ولكنني مل أستطع بيعه ،فكل من يراه ينفر منه،
وحتى عندما حاولت التخلص منه عدة مرات فإنه يستمر بالعودة
مرة أخرى ،هناك يشء لعني يف هذا القط ولكني ال أعرف ما هو!
ترك سيف مالبس البائع وهو يفكر كأنه يكلم نفسه:
 -إ ًذا هذا حقيقي وال أختيل األمر.

غموضا ،فالتفت
ولكن كالم البائع زاد من حريته وازداد أمر القط
ً
إىل البائع بحدة فرفع يديه أمام وجهه مداف ًعا عن نفسه ،ولكن
سيف قال له:
 -أريدك أن ختربين من أين حصلت عىل هذا القط منذ البداية.

فقال له البائع الذي بدا عىل مالحمه التفكري:
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 أتذكر ذلك اليوم املشئوم الذي اشرتيت فيه القط ،كان يو ًما يبدوعيل طفلة صغرية،
عاد ًيا وكنت أدبر شؤوين اخلاصة عندما دخلت ّ
عيل رشاءه بسعر زهيد ،وقد
وهي حتمل بيدها هذا القط وتعرض ّ
بدا عليها احلزن وهي تبيعه ،وقالت إن القط عزيز عليها جدً ا وأهنا
تبيعه حلاجتها إىل املال ،كنت مرتد ًدا يف البداية يف رشاء القط ،ولكن
وأيضا رغبة الفتاة الشديدة يف
ثمنه البخس هو ما دفعني لرشائه ً
بيعه ،فنقدهتا ثمنه ومل أرها منذ ذلك اليوم.
فكر سيف يف نفسه أن هذا طرف خيط جيد ،ثم سأل البائع:

 هل تعرف عنها أي يشء؟ اسمها؟ عنواهنا؟ أي معلومات قدتدلني عليها؟
هز البائع رأسه بأسف وهو يقول:

 لألسف هذه هي املرة الوحيدة التي رأيتها فيها.زفر سيف يف ضيق ثم قال للبائع متسائالً:

 أال تذكر ماذا كانت ترتدي يف ذلك اليوم؟فكَّر البائع قلي ً
ال ثم قال:
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 -كانت ترتدي فستانًا أبيض ،ويبدو عليها رقة احلال.

وضع سيف يده عىل جبهته وهو يفكر قائالً:

 إهنا فتاة صغرية وال شك أهنا تسكن قري ًبا من هنا ،ربام أستطيعأن أسأل عليها يف اجلوار.
فقال البائع يف هلفة:
 -نعم فكرة رائعة.

أراد البائع أن يتخلص من سيف وكان سيتحمس ألي فكرة تبعده
عن حمله ،فقال وقد خطرت عىل باله فكرة أخرى:

 أو ربام يمكنك السؤال عنها يف السوق فقد بدا عليها الفقر ورقةاحلال ،والناس هناك يف السوق بسطاء ويعرفون بعضهم ،ربام
يمكنك أن تبدأ بحثك من هناك.
فقال سيف غري مدرك خطط البائع إلبعاده عن املحل:

 -نعم فكرة جيدة ربام أفعل ذلك.

ثم أرسع اخلطى نحو باب املحل ومتنى له البائع ح ًظا جيدً ا وتبعه
بنظره حتى خرج من املحل قبل أن يزفر بقوة وهو يقول:
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 يا هلا من بداية هلذا اليوم.*****
عاد سيف إىل سيارته ونظر ناحية الصندوق فسمع صوت القط
خيمش ويموء كعادته ،فتجاهله وهو يدير حمرك السيارة لتهدر يف
الصباح مرة أخرى ،وأخذ خيرتق الشوارع وسط الضباب والندى،
وهو يشعر بربودة خفيفة حمببة للنفس ،كان الطريق هادئًا وال يوجد
الكثري من السيارات أو املارة ،وأخذ يفكر يف مسعاه والبحث عن
الفتاة الصغرية ،هل يسأل الناس إن كانوا قد رأوا فتاة صغرية يف
فستان أبيض حتمل ق ًطا أسود؟ بدت له الفكرة سخيفة ولكن ال
يوجد أمامه طريق آخر.

أخذت األفكار تدور يف عقله ،من تكون هذه الفتاة؟ وما رس هذا
القط األسود؟ ما الذي حيدث حوله؟ مل ينتزعه من أفكاره إال وصوله
إىل السوق الذي يقع بأطراف املدينة ،تردد سيف قلي ً
ال وهو جالس
ال نفسه يسأل عن طفلة صغرية ٍ
يف سيارته متخي ً
وقط أسود ،إال أنه
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قال لنفسه :لو أن هناك مكان يمكنه أن حيصل منه عىل معلومات
فهو السوق؛ فالباعة يعرفون بعضهم ،كام أهنم حيتكون مع أغلب
سكان املدينة ،بالتأكيد سيصل إىل ٍ
يشء ما ،قال هذا الكالم لنفسه
ليبث فيها شي ًئا من الطمأنينة يدفع هبا القلق الذي يعصف بذهنه.
أخرج القط من صندوقه ،والذي لسبب ما بدا هادئًا ومل حياول
نشب خمالبه يف يد سيف كعادته ،فتعجب سيف من سكونه وقال
له:

 -أي رس حتمله أهيا الشيطان؟

ثم ترجل من السيارة وأحكم إغالق األبواب ،ومحل القط يف يده
وهو يتأمل السوق ويفكر يف بداية رحلة بحثه ،كان الوقت ما يزال
مبكرا والسوق هادئًا والباعة يقومون برص بضاعتهم ،البعض يف
ً
حمالته ،والبعض عىل عربات خشبية صغرية جيرها محار أو يدفعها
البائع بيده ،وبعض الباعة يفرتش األرض ببضاعته الصغرية،
وهناك عدد قليل من الزبائن الذين يرغبون يف رشاء الفاكهة
واخلرضوات وهي طازجة قبل أن يزدحم البرش ويأخذون السمني
ويرتكون الغث كعادهتم.
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أخذ سيف يسأل البائعني وخاصة كبار السن منهم عن طفلة
باملواصفات التي أخربه هبا البائع ،ترتدي فستانًا أبيض وربام حتمل
ق ًطا أسود مثل الذي حيمله ،إال أن اإلجابة دو ًما كانت بالنفي ،مل
يرها أحدٌ من قبل ،وقال له بعضهم أنه قد يكون رآها ولكنه ال
يتذكرها ،فالبائع يتعامل يوم ًيا مع مئات من الرجال والنساء
ومعهم أطفاهلم ،فقد تكون الطفلة قد مرت بأحدهم ونسيها ،وبعد
ما يقرب من ساعة فقد سيف األمل يف العثور عليها وقال لنفسه:
شبحا منذ البداية.
 -لقد كنت أطارد ً

أخذه بحثه إىل هناية السوق ،عند موضع يتدفق فيه النهر بمحاذاة
أطراف املدينة ،وأخذ يتأمل العشب األخرض واألشجار التي تنبت
عىل جانبي النهر ،وأحس أنه مرهق من السري الطويل والسؤال
املستمر ،فقرر أن يسرتيح قليالً ،فاقرتب من أمجة من األشجار
النابتة عىل ضفاف النهر ،وتلقي بظالهلا عىل األرض العشبية
اخلرضاء ،واستلقى أسفل واحدة من األشجار ،ووضع القط
بجواره ،ثم اتكأ بظهره إىل جذع الشجرة ،وأخذ يتنفس اهلواء
النقي ويستمتع بنسمة اهلواء الباردة التي هتب عليه من ناحية النهر،
وبمرور الوقت بدأت حدة الشمس يف التزايد ،مما جعل االحتامء
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أيضا هلذا اجلو
بالظل واهلواء البارد يزيده كسالً ،واستكان القط ً
فمد يديه أمامه ووضع رأسه عليهام وهو يلف ذيله حول جسده
وبدا أنه قد استسلم للنوم.

مر بعض الوقت عىل سيف وهو يف تلك احلالة ،ما بني اليقظة
صغريا ينظر إليه
والنعاس ،ثم انتبه عندما الحظ أن هناك فتى
ً
من بعيد نظرات غريبة ،ويف تلك اللحظة أدرك سيف أنه بالفعل
ملح هذا الفتى عدة مرات يف السوق ،وبدأ يتساءل إن كان يتبعه،
ثم نادى عليه فاقرتب الفتى بخطوات مرتددة ،تأمله سيف جيدً ا،
فوجده يف حدود الثانية عرشة يرتدي مالبس تبدو عليها البساطة
ورقة احلال فقال له:
 من أنت أهيا الفتي ومل تتبعني؟فقال الفتى بحدة:

 أريد أن أعرف كيف حصلت عىل هذا القط وملاذا تبحث عنتلك الفتاة؟

تعجب سيف من رد فعل الفتى احلاد ،وقال له:
 -وملاذا هتتم أنت باألمر؟
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صمت الفتى مرتد ًدا فقال له سيف مستح ًثا إياه عىل احلديث:
 -يبدو أنك تعرف شي ًئا!

فزفر الفتى يف حرارة وقال قال:

 -نعم ،أنا أعرف الفتاة التي تبحث عنها.
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[]3
ذات الرداء األبيض
أسامة فتى يف الثانية عرشة من عمره ،يعيش مع والدته وحده،
فقد تويف والده منذ سنوات عديدة ،وتتحمل أمه مسؤولية تربيته
وتعليمه ،فهي تعمل بائعة يف السوق الذي يقع عىل أطراف القرية
قرب النهر من أجل كسب عيشها واإلنفاق عىل البيت ،واعتادت
والدته يف أيام العطلة الدراسية أن تصطحبه معها عند ذهاهبا
للسوق ،ورغم ذلك مل يكن أسامة بار ًعا يف االندماج مع البرش
ومل حيب ازدحام األسواق وأصوات البيع والرشاء واملساومة عىل
السعر وغريها ،فكان يبتعد ناحية النهر اهلادئ وينظر إىل األشجار
الواقعة عىل الناحية األخرى من النهر وقد انجذبت نفسه إىل
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الطبيعة اهلادئة ،واعتاد بمرور الوقت أن يعرب اجلرس الصغري الواقع
يف هناية السوق إىل الناحية األخرى ،حيث يستغرق أحيانًا كثرية
يف التفكري والتأمل ،وأحيانًا يبتكر بعض األلعاب البسيطة التي
يستطيع أن يلعبها وحده ،بينام هو ينتظر أن تنتهي والدته من بيع
ما أحرضته معها من خرضوات وفاكهة ،لينتهي اليوم ويعودان إىل
بيتهام الذي يقع عىل مقربة من السوق.

ويف يوم من األيام ،وبينام أسامة يلهو كعادته وسط األشجار ،وحياول
ابتكار يشء ما ليفعله وحده ،فإذا به يلمح فجأة فتاة صغرية تبدو
يف مثل عمره ،ترتدي فستانًا أبيض بسي ًطا ،تنظر ناحيته يف مفاجأة
وقد امحرت وجنتاها بخجل شديد ،وأشعة الشمس تتسلل من بني
األشجار لتنعكس عىل شعرها الذهبي ،وعيوهنا الزرقاء الصافية
كزرقة النهر ،كانت أمجل فتاة يراها أسامة يف حياته ،وقبل أن يفتح
فمه بكلمة ،وجدها تركض مبتعدة وسط األشجار ،فتوقف أسامة
ً
مندهشا وهو يتعجب من مرأى تلك الفتاة الصغرية
يف موضعه
التي مل يرها من قبل.
تسمر أسامة يف موضعه مذهوالً وهو يرى الفتاة تتوارى أمام عينيه
بني األشجار ،وتردد قلي ً
ال وهو يفكر هل عليه اللحاق هبا ليسأهلا
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من هي؟ لكنه مل يتوغل من قبل يف تلك األشجار الكثيفة وخيش
أن يضل طريقه ،فقرر أن يعود أدراجه قبل أن تقلق أمه عليه ،والتي
أحست بالقلق عندما رأت التعبري املرتسم عىل مالحمه فقالت له:
 -ماذا هناك يا أسامة؟

فهز رأسه ومتتم قائالً:
 -ال يشء.

مل ترتح أمه إلجابته ولكنها تركته عىل راحته فقالت له:

 أمتنى أن يكون كل يشء عىل ما يرام يا ولدي احلبيب ،سأعدّ لكالعشاء.

وبعد أن تناول أسامة عشاءه ،توجه إىل غرفته واستلقى عىل رسيره
وهو يفكر يف الفتاة ذات الرداء األبيض ،وهو يقول لنفسه ،من هي
يا ترى؟ فلم يكن وجهها مألو ًفا له ،كان متأكدً ا أنه مل يرها من قبل،
أيضا عن سبب وجودها وسط األشجار وحدها؟ وهكذا
وتساءل ً
غرق يف أفكاره حتى راح يف النوم.

متحمسا للذهاب إىل السوق،
استيقظ أسامة يف صباح اليوم التايل
ً
وتعجل والدته التي اندهشت من محاس ابنها الذي مل يتحمس من
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قبل للذهاب معها إىل السوق ،وطوال الطريق كان أسامة يسأل
نفسه :هل سأراها مرة أخرى اليوم؟

وهكذا ظل أسامة مشغوالً شارد الذهن طوال اليوم ،وقد استوىل
رس الفتاة الصغرية عىل نفسه ،وانتظرها عىل ضفة النهر وهو يبحث
بني الفينة واألخرى عن أية إشارة تدل عىل وجودها ،إال أن
خميم عىل كل يشء بال أية بادرة تدل عىل وجودها،
السكون ظل ً
وتكرر هذا األمر عدة أيام حتى أصابه اليأس ،وبدأ يسأل نفسه إن
كان قد ختيل رؤيتها ،وأنه ال توجد فتاة من البداية ،كان يسأل هذه
األسئلة لنفسه وهو يمسك ببعض األحجار الصغرية ويلقيها بقوة
لتتواثب عىل سطح النهر قبل أن تغوص إىل القاع.
ويف أحد األيام كان جيلس عىل ضفة النهر يامرس هوايته املحببة يف
إلقاء األحجار يف النهر ،وأثناء التفاته اللتقاط حجر صغري ،ملح
ظ ً
ال وراء األشجار ،فأدرك أن هناك من يراقبه ،وصاح قائالً:
 -من هناك؟

وبرسعة توارى الظل خمتف ًيا بني األشجار ،ورأى يف ملحة رسيعة
فستانًا أبيض يمر من بني األغصان وهو يسمع صوت تكرس أوراق
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الشجر أسفل أقدام مبتعدة فقال بصوت أعىل:
ِ
 ال هتريب مني مرة أخرى فأنا أبحث ِأرجوك.
عنك منذ عدة أيام ..

توقف الصوت عىل إثر نربته املتوسلة ،فاقرتب ناحيتها وبدأ يراها
واقفة وسط األشجار ،وهي تنظر يف األرض بخجل دون أن تلتفت
إليه ،فقال هلا أسامة:
 -ما اسمك؟

صمتت قلي ً
ال ثم قالت:

 -ريم.

فابتسم وهو يقول هلا:

 -وأنا اسمي أسامة.

ثم جلس عىل األرض وهو يقول هلا بنربة ودودة:
 هل تسكنني هنا منذ فرتة قريبة؟ فأنا مل ِأرك باجلوار من قبل.

بعضا من خجلها فأومأت برأسها بإجياب
أذابت نربته الودودة ً
وهي جتلس مسندة ظهرها إىل شجرة جماورة له.
فقال هلا:
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 -مع من تسكنني؟

صمتت قليالً ،ثم أجابته قائلة:
 -مع جديت.

كان صوهتا عذ ًبا صاف ًيا كزرقة عينيها ،ومع ذلك فقد أحس أسامة
رغم عنها يف نربات صوهتا ،فأخذ يفكر ثم
فيه بحزن دفني يطفو ً
قال هلا:

 مل أكن أعرف أن هناك من يسكن هبذه األنحاء ،وال أعرف مايوجد وراء تلك األشجار الكثيفة.

فقالت:

 -لقد قدمت للعيش مع جديت بعد  ...موت أيب وأمي.

قالت كلامهتا األخرية وعيناها ترتقرقان بالدموع فالم نفسه وهو
يشعر بالذنب ألنه جلب إليها هذه الذكرى بأسئلته ،وقال يف أسف:

 -أعتذر  ..مل أعرف ..

مسحت ريم دموعها بكم ردائها األبيض وظلت صامتة دون أن
أيضا صامتًا يكتفي بتأملها ،ثم قالت وهي تنظر
تتكلم ،وظل هو ً
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ناحية األفق:

 -جيب أن أعود قبل أن تفتقدين جديت.

ثم قامت من موضعها ،فقال هلا وهو يمسك بيدها:
ِ
 مه ًال  ..هل
سأراك مرة أخرى.

ثم ترك يدها عندما الحظ خجلها ،فقالت له وهي تركض مبتعدة
مدارية احلمرة التي اكتستها:

 -ال أعرف  ..ربام.

عاد أسامة إىل البيت وهو يشعر بسعادة غامرة ،وتعجبت أمه من
رسا
تغري حاله كل يوم من نقيض إىل نقيض ،وأدركت أن هناك ً
خيص ولدها ،ولعلها أحست باألمر بفطرة األم التي تدرك مشاعر
طفلها الصغري ،ولكنه مل جيبها عندما سألته عن تغري حاله ،فرتكته
عىل راحته غري راغبة يف الضغط عليه.
مفكرا إن كان سرياها
مل يستطع أسامة النوم بسهولة يف تلك الليلة،
ً
مرة أخرى أم ال؟ ومل يعرف سبب هذا االشتياق لرؤيتها مرة أخرى،
هناك يشء ما مس شغاف قلبه ،وال يعرف رسه ،ظلت صورهتا
متعلقة يف ذهنه حتى غلبه النعاس وراح يف نوم عميق ،استيقظ منه
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صباح اليوم التايل وأخرب والدته أنه سيسبقها للسوق ،مما زاد من
تعجبها ،وعىل ضفة النهر جلس أسامة بني األشجار يسأل نفسه
جمد ًدا ،هل سرياها اليوم؟ يشء ما بداخله أنبأه أهنا ستأيت ،وكان
حدسه صاد ًقا ،فقد أرشقت ريم مبتسمة وهي تنظر ناحيته ،فقفز
من موضعه وهو يقول:
ِ
سأراك اليوم.
 كنت أعرف أينفقالت له:

 -وكيف عرفت؟

فأشار بسبابته إىل صدره وقال:
 -جمرد إحساس.

نمت صداقة محيمة بني الطفلني يف فرتة قصرية ،فقد كان كالمها
وحيدً ا بال أصدقاء ،وأحس كل واحد منهام باحتياجه إىل اآلخر،
فقد أحس أسامة بشكل ما أهنا تشبهه ،وحيدة مثله ،كام أن معرفته
بموت والدهيا جعلته بالرغم من سنه الصغرية يمتلك حنانًا أبو ًيا
ً
مسئول
غامضا ناحيتها ،وكأن القدر وضعه يف طريقها ليصبح
ً
عنها ،فبدأ حيكي هلا عن مدرسته ووالدته وحياته ،وهي تنظر إليه
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كثريا ،ويف النهاية بعد أن شعر أسامة أنه
تبتسم وتستمع وال تتكلم َ
قال كل يشء ألح عليها أن تتكلم ،فأخذت تفكر ،ثم أخربته أنه
رأته قبل أن يراها بعدة أيام ،فمنذ مقدمها إىل بيت جدهتا ،اعتادت
أن تتجول حول البيت لتتعرف عىل املكان ،وأحست بالراحة وسط
الطبيعة ،واعتادت مع الوقت عىل التجول واالبتعاد أكثر عن بيتها،
حتى رأته بالقرب من النهر فأثار فضوهلا ،وكانت تنظر إليه من
بعيد بدون أن جترؤ عىل احلديث معه حتى وجدته يف طريقها مرة
بالصدفة وكان ما كان.
فضحك أسامة وقال:

 -ال شك أهنا أفضل صدفة يف الدنيا.

وهكذا اعتاد أسامة وريم عىل االلتقاء يوم ًيا لتبادل احلديث ،وابتكار
األلعاب البسيطة سو ًيا ،وكان كل واحد منهام يشارك اآلخر أفكاره
اخلاصة ،وبانقضاء األيام تنامت الصداقة العميقة بينهام ،وأصبح
أسامة منذ عودته للبيت ينتظر اللحظة التي يعود فيها مرة أخرى
لضفاف النهر حيث يلتقي بريم.
ويف يوم من األيام جلس أسامة ينتظر ريم وتأخرت قلي ً
ال يف ذلك
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اليوم ولكنها حرضت بالنهاية ،وأحس يف هذا اليوم أهنا متغرية،
قلقة ،فقال هلا:
 ما ِبك؟
فصمتت قلي ً
ال ثم هزت رأسها وقالت وهي تبتسم:

 -ال يشء.

ألح أسامة عليها ولكنها مل تزد عن قوهلا ،فلم يرغب يف أن يضايقها
بإحلاحه وتركها عىل راحتها ،ولكنها بعد فرتة قصرية أخربته أهنا
مبكرا ،فقال هلا:
ستغادر ،وتعجب من مغادرهتا ً
 -مهالً.

ولكنها مل متهله وأرسعت مبتعدة ،فأحس أسامة باحلرية من
ترصفها ،وقرر أنه يف اليوم التايل جيب أن يعرف منها ما حدث ،فقد
أصابته بالقلق ،ويف اليوم التايل جلس كعادته ينتظرها ولكن طال
الوقت ومل حترض ،وظل يف موضعه ينتظرها دون أن يغادر موضعه
حتى اقرتبت الشمس من املغيب ،وجاءت والدته للبحث عنه،
جالسا صامتًا ،فأصاهبا القلق عليه وهي تقول له:
فوجدته
ً
 -ما بك يا ولدي؟
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فهز رأسه وقال هلا:
 -ال يشء.

كانت هذه هي املرة األوىل منذ أن التقى هبا يمر يوم دون أن يراها،
وأصابه ذلك بالضيق ،ومرت عدة أيام عىل هذه احلال دون أن
يراها فأصابه حزن شديد وهو يفكر فيام أصاهبا ،ويف أحد األيام
جالسا أمام النهر يلقي بأحجاره الصغرية بال مباالة حماوالً أن
كان
ً
يتشاغل عن التفكري ،وفجأة سمع خطوات صغرية وراءه ،فالتفت
مرس ًعا ليجد ريم تقرتب منه ،فقفز من موضعه وهو يفرك عينيه
غري مصدق ثم اقرتب منها مرس ًعا وكاد حيتضنها ولكنه متالك
نفسه ،ثم قال هلا يف عتاب:
 أين ِكنت طوال األيام السابقة.

فقالت له بحزن:

 ال تشغل بالك ،إهنا مشاكيل اخلاصة.فقال هلا:

 نحن أصدقاء ،واألصدقاء يتشاركون كل يشء حتى اهلمومواملتاعب.
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رغم عنها لكلامته الناضجة بالرغم من سنه الصغرية،
ابتسمت ً
ولكنها مل جتب عن سؤاله والذت بصمت غامض فقال هلا معاندً ا:
 يف املرة القادمة عندما ختتفني سأذهب للبحث ِعنك.
فقال له يف خوف:

 أرجوك ال تفعل ،إن مل جتدين يف يوم ما فال تبحث عني.فقال هلا بحرية:

 -ملا تقولني ذلك؟

فقالت له وهي تنظر يف عينيه بتصميم مل يعتده يف مالحمها الطفولية:
 -فقط عدين.

أحس باحلرية أمام تصميمها فقال هلا:
ِ
أعدك.
-

ومل يعودا إىل سرية تلك األيام التي اختفت فيها ريم مرة أخرى،
ولكنه أحس بتغريها منذ ذلك اليوم ،فكانت جتلس معه قلقة
متوترة ،وتنظر من ٍ
وقت آلخر وراءها كأهنا تبحث عن يشء ما،
ومل تعد متيض وقتًا طوي ً
ال معه كسابق عهدمها ،وكان هذا يثري احلزن

54

وأحيانًا الضيق يف نفس أسامة ،فهو يريد أن يفهم ،أن يعرف ما
غامضا كام كان.
حدث! ولكن األمر ظل
ً

مرت عىل هذه احلال عدة أيام وأحس أسامة أهنام قد استعادا
طبيعتهام ،وأحس بالراحة لذلك ،ومل يتطرق مرة أخرى لذلك
االختفاء ،وبدأت هي بمرور الوقت تستعيد ابتسامتها وإرشاقها،
ومل يعد يشعر أهنا قلقة متوترة طوال الوقت.
ِ
كثريا ،ومل يبدُ هلا أثر ،ويف
ويف يوم من األيام مل تأت ريم ،وانتظرها ً
أيضا ،فأحس بقلق شديد ،هل ستظهر مرة
اليوم التايل مل تظهر ً
أخرى مثل املرة السابقة بعد عدة أيام؟ انتظر كل يوم بال أثر ،ففكر
أن يبحث عنها ،تذكر وعده هلا ،ولكن خوفه عليها غلب رغبته يف
أن حيتفظ بوعده ،جيب أن يطمئن عليها.
أخذته قدماه إىل األشجار الكثيفة يتوغل بداخلها يبحث عنها ،مل
يبتعد هبذا املقدار من قبل ،مل يكن حتى متأكدً ا أنه يسري يف الطريق
الصحيح ،وبالرغم من ذلك ترك قلبه يقوده يف بحثه عن ريم،
وبعد مرور فرتة من الوقت أحس بالوحشة ،وبداخله أحس أهنا
كثريا ،فهي كانت تأيت إليه كل يوم،
ال يمكن أن تكون بعيدة ً
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بالتأكيد هي قريبة من هذا املكان ،بدأت كثافة األشجار ختف يف
تلك اللحظة ،فتسارعت خطواته يف هذا االجتاه ،فوجد نفسه يف
بقعة متسعة بال أشجار ،ووسطها يوجد منزل خشبي قديم ،وأمام
البيت كانت جتلس هي ،ريم ،يف عينيها حزن عميق ،وبدا أهنا مل
تنتبه لوجوده ،فاقرتب منها وهو هيتف باسمها:
 -ريم!

نظرت ناحيته بدهشة ،ثم حتولت مالحمها لغضب وهي تقول له:
 -ماذا تفعل هنا؟ ملاذا أتيت؟

تفاجأ من رد فعلها فأكملت غاضبة:
 -لقد وعدتني.

وقبل أن جييبها سمع صوت فحيح عال ًيا وقفز قط أسود من فوق
البيت حياول مخش وجهه ،فرتاجع أسامة يف خوف ،وأرسعت ريم
متسك بالقط وقالت ألسامة برجاء:
 -أرجوك اذهب وال تعد مرة أخرى.

أثار القط فزعه ،كام أنه تعجب من كالم ريم وأحس بالصدمة وأمل
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يف قلبه من رد فعلها ،فرتاجع يف خطوت حائرة ،ونظر إليها مرة
أخرى ،ثم انطلق مبتعدً ا عائدً ا إىل بيته.

يف األيام التالية اعتاد أسامة أن يتسلل بالقرب من بيتها ،ليظل
وسط األشجار يراقبها جالسة ،صامتة ،تلتمع عيوهنا باحلزن،
جالسا بقرهبا ،يراقبها بأعني ال تطرف ،كان أسامة
والقط األسود
ً
جيلس عىل مسافة كافية ال تسمح هلا بإدراك وجوده ،وهو يشعر
باألسى واحلرية ،ثم يبتعد مرة أخرى مكتف ًيا باطمئنانه عليها ،حتى
جاء يوم ومل يرها ،ظل طوال اليوم ينتظر ظهورها ،حتى حل املساء
ورأى ضو ًءا من نافذة البيت ،فعرف أن أحدً ا ما هناك ،وفكر أن
يطرق الباب ليطمئن عليها ولكنه مل جيرؤ عىل ذلك ،وهكذا مرت
عدة أيام دون أن يراها حتى أصابه اليأس  ..أي رس حييط ِ
بك يا
ريم ،أي رس.
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[]4
الكوخ بين األشجار
أخذ سيف يستمع إىل ما يرويه أسامة بذهول وتعجب وهو يشعر أنه
كلام حاول حل لغز وجد نفسه يعلق يف مزيد من األلغاز واألرسار،
وما أن انتهى أسامة من حكايته قال له سيف:
 -هذا أغرب يشء سمعته يف حيايت.

متفهم وقال:
هز أسامة رأسه
ً
 -ولكنه حقيقي أؤكد لك.

فقال له سيف:

 وأين يقع هذا البيت الذي تسكن به ريم وجدّ هتا؟61

فأشار أسامة بيده إىل الناحية األخرى من النهر وهو يقول:

 إهنا تسكن يف تلك الناحية ،إذا عربت اجلرس ورست هبذا االجتاهفستجد أمجة كثيفة من األشجار ،ما أن خترتقها ستجد رقعة خالية
من األشجار يتوسطها البيت القديم.

نظر سيف يف االجتاه الذي أشار إليه أسامة ثم قال:

 -يبدو أنني سأحتاج إىل أن أذهب ألعرف كل يشء بنفيس.

فقال له أسامة بلهفة:

 -هل من املمكن أن آيت معك؟

هز سيف رأسه وهو يقول:

 -من األفضل أن أذهب وحدي.

بدا احلزن والقلق عىل وجه الفتى الصغري فربت سيف عىل كتفه
وقال:

 -ال تقلق ،كل يشء سيكون بخري.

عابرا
ولوح بيده مود ًعا أسامة وسار يف االجتاه الذي أشار إليه ً
اجلرس اخلشبي الصغري إىل الناحية األخرى من النهر ،يتبعه القط
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وهو مستمر بإطالق موائه ،فتجاهله سيف وهو يسري عىل أرض
عشبية خرضاء ،وتتناثر حوله العديد من األشجار هنا وهناك،
ولكنه بمرور الوقت أحس أن األشجار تزداد كثافة ،حتى اخرتق
أمجة من األشجار حتجب أشعة الشمس وتلقي ظالالً كثيفة عىل
املكان ،انتهى مسري سيف أمام بيت خشبي عتيق ،يقف وحيدً ا
وسط األشجار ،فاقرتب منه ببطء وهو يتفحصه ،مل يبدُ عليه أي
يشء غريب سوى الطراز القديم الذي مل يعتد سيف عليه ،ولكن
نفسا عمي ًقا ليستجمع نفسه ،قبل
ال يشء خارق للمألوف هنا ،أخذ ً
أن يطرق الباب اخلشبي ،ثم انتظر عدة حلظات ولكنه مل يتلق أي
الطرق عدة مرات ومل جيبه سوى الصمت املطبق.
استجابة ،أعاد ْ

مل يكن سيف عىل استعداد أن يرتاجع بعد أن بلغ هذا املدى ،فطرق
الباب بقوة أكرب ،فانفتح الباب ـ الذي مل يكن مغل ًقا بإحكام ـ حتت
تأثري طرقاته ،فأحس سيف باخلوف من أن يظن أحد أنه حياول أن
يقتحم البيت ،ولكنه قال لنفسه:
الطرق ومل جيب أحد ،ال شك أن البيت فارغ.
 -بعد كل هذا ْ

ثم انتابه الشك أال يكون البيت نفسه الذي يقصده الفتى ،فقال
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وهو ينظر هليأة البيت القديمة:

مهجورا.
 أو ربام يكونً

تردد قلي ً
ال وهو ينظر للباب املفتوح ،فلو كان هناك أحد بالداخل
فليس من الالئق أن يدخل دون استئذان أصحاب البيت ،إال أن
فضوله كان أقوى من تردده ،فخطا داخل البيت تسبقه نظراته
الفضولية ،وعيونه تتفحص املكان ،مل يكن هناك اختالف كبري
داخل البيت عن مظهره باخلارج ،فاملكان قديم ،غري منظم ،وتنترش
به األتربة ،وتُغطى العديد من قطع األثاث بأغطية شبه ممزقة ،وال
يبدو حاهلا أفضل من باقي املكان.

صغريا
كاد سيف يظن أن البيت مهجور فعالً ،لوال أنه رأى موقدً ا
ً
ومنضدة عليها طبق به فتات من أكل وكوب شاي ليس به إال
البقايا ،رفعه سيف إىل أنفه وتشممه بحذر قبل أن يقول:
 -يبدو هذا حدي ًثا.

أعاد الكوب إىل موضعه بخوف عندما تأكد أن البيت ليس
لصا ،ففكر يف أن
مهجورا ،فلو رآه أحد اآلن سوف يظنه
مقتحم أو ً
ً
ً
يعود أدراجه خشية الوقوع يف مشكلة ،وفجأة التقطت أذنه صوت
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أنني خافت ،فتسمر يف موضعه ،وهو يبحث بعينيه عن مصدر
الصوت ،كان هناك ممر صغري أمامه ،فتوجه ناحيته وهو يتتبع
الصوت بأذنه ،فوجده يأيت من وراء باب خشبي عىل يمينه ،أدار
املقبض ليفتح الباب ،ويدلف إىل غرفة صغرية ،مل تكن أحسن حاالً
من باقي البيت من حيث ِ
القدم واإلمهال ،ولكن بمنتصف الغرفة
كان هناك رسير صغري ،اقرتب منه ببطء ليجد طفلة صغرية راقدة
عليه ،تأملها سيف فوجدها ذات برشة شاحبة وجسد هزيل ووجه
نحيل بحيث برزت عظام وجنيتها ،كانت تئن وهي مغمضة عينيها
وبدا أهنا مل تشعر به ومل يدرك ماذا يفعل ،كان املوقف يثري أعصابه
بدرجة كبري ،وسأل نفسه :هل هي الطفلة التي يبحث عنها؟

مد يده هبدوء ليمس جبهة الطفلة كي يطمئن عليها ،وبمجرد أن
ملست أصابع يده الباردة جبهة الفتاة ،فتحت عينيها ثم رصخت
يف رعب ،فرتاجع سيف فز ًعا ناحية الباب ،وفجأة سمع صوت
قدمني فاستدار ،ولكنه أحس بيد تقبض عىل كتفه ووجد نفسه
ينظر يف وجه امرأة عجوز عينيها تشتعل بالغضب وهي متسك به
بقوة ال تتناسب مع سنها وهيئتها وهي تقول بصوت غاضب:
 -ماذا تفعل يف بيتي أهيا اللص احلقري.
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ويف هذه اللحظة قفز القط أمامهام وهو يطلق موا ًء عال ًيا ،فرتكت
العجوز كتفه وتراجعت خطوة للوراء وقالت بلهجة تبدو فيها
املفاجأة:
 -ماذا حيدث بحق اجلحيم؟

وأخذت تنقل برصها بني القط وسيف قبل أن تتمتم ببطء:
 -يبدو أين بدأت أفهم ما حيدث هنا.

أمسك "سيف" كتفه وهو يتأمل ويقول هلا:

 -وأنا ال أفهم شي ًئا عىل اإلطالق.

كانت الفتاة الصغرية تنظر إىل ما حيدث يف فزع ،فاقرتبت منها
العجوز وهي تربت عىل كتفها وتقول هلا بحنان غريب:
 -ال ختايف يا صغرييت ،جيب أن تتناويل دواءك اآلن.

ثم أخرجت من بني طيات مالبسها قنينة زجاجية هبا سائل أمحر
ٍ
قان ،وتناولت منها الفتاة عدة رشفات ثم أعادت رأسها للوسادة
وأغمضت عينيها ،ومل يدر سيف هل نامت أم تتظاهر بالنوم ،ولكنه
أحس بالشفقة ناحية ضعفها البادي عليها ،ثم التفت إىل العجوز
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تفسريا ملا حيدث ،وعندما فتح شفتيه ليهم
وهو يأمل أن يسمع منها
ً
بالكالم ،وضعت العجوز سبابتها أمام شفتيها يف إشارة للصمت،
ثم محلت القط بني ذراعيها وقد استكان وكأنه اعتاد عىل ذلك،
وأشارت لسيف أن يتبعها ،فسار وراءها بخطوات هادئة لكيال
يزعج الفتاة النائمة ،وبمجرد أن أصبح كالمها خارج الغرفة،
أغلقتها العجوز هبدوء ثم اجتهت نحو مدخل البيت ،وجلست
عىل أحد املقاعد أمام املنضدة الصغرية وأشارت لسيف ليجلس
عىل اآلخر ،فجلس سيف وهو يشعر بالتوتر وال يدري ماذا يقول
هلا فغمغم:
لصا حقا.
 -أعتذر عن اقتحام البيت فأنا لست ً

ابتسمت العجوز يف تفهم وقالت وهي تداعب فرو القط بيدها:

مكسورا يف بادئ األمر
 أدرك ذلك اآلن ،عندما رأيت البابً
ظننت أنه لص ،وخشيت أكثر ما خشيت عىل حفيديت الصغرية
فهي ال تستطيع الدفاع عن نفسها ،ولكنني ملا رأيت قطي معك
فهمت األمر.
أحس سيف باحلرية وارتبكت أفكاره وظهر ذلك جل ًيا من خالل
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اجلمل غري املرتابطة التي خرجت من فمه وهو يقول:

 قطك؟ لست أفهم! لقد اشرتيت هذا القط من حمل حيواناتأليفة  ..ثم بدأ يترصف بغرابة  ..وقد أفقدين أعصايب  ..ووجدت
نفيس هنا ..

مل تتغري االبتسامة اهلادئة عىل وجه العجوز أو حركة يدها الرتيبة
عىل ظهر القط وقالت له:
 ال عليك ،فأنا أتفهم ما حدث.فقال بنربة رجاء:

أيضا أريد أن أفهم.
 -وأنا ً

زفرت من صدرها بحرارة قبل أن تقول له:

 -األمر معقد وال أعرف كيف أرشحه لك.

جلس كالمها يف موضعه للحظات ،قبل أن تضع العجوز القط
جان ًبا وهي تنهض من جملسها ،ومألت براد الشاي باملياه وأشعلت
شعلة املوقد الوحيدة ،ووضعت عليها الرباد وتركت املاء ليغيل
قبل أن تقول له:
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 كام أخربتك منذ قليل فهذا القط هو قطي.فقال سيف بنفاد صرب:

 -فهمت هذه النقطة ولكن هناك الكثري من األسئلة األخرى.

جلست مر ًة أخرى وهي تداعب القط املستكني بني يدهيا قائلة:

 منذ زمن بعيد كنت أعيش وحدي مع ابنتي ،التي خرجت هبامن الدنيا ،مل أدخر يشء يف وسعي لرتبيتها ،فعلت كل ما يمكن
أن تفعله أي أم يف الدنيا ،ولكن املسكينة ،ال أدري أين أخطأت يف
تربيتها.
مل يعرف سيف ما عالقة ذلك بموضوعهم ولكن كالم العجوز أثار
اهتاممه فقال هلا:
 -ماذا حدث البنتك؟

تنهدت العجوز وأكملت قائلة:

 عندما بلغت ابنتي سن املراهقة ،أحبت شا ًبا من شباب تلكاأليام ،أنت تعرفهم بالتأكيد ،هؤالء األثرياء العابثني.
أومأ بإشارة من رأسه ولكنها مل تنتبه إليه وأكملت حديثها وهي
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شاردة كأهنا تسرتجع ذكرى بعيدة:

 كان هذا الشاب يرغب هبا وتقدم أكثر من مرة ولكني رفضتألسباب واضحة ،ولكن هذه املشاغبة قررت أن هترب معه ليتزوجا
بعيدً ا عني ،وانقطعت أخبارها عني بعد ذلك فرتة طويلة.

ترقرقت الدموع يف عينيها مع كلامهتا األخرية ،وتنهدت بحرارة ثم
أكملت قائلة:
 بعد ما يقرب من عامني من زواجها أرسلت يل خطا ًبا ختربين بأهناأنجبت طفلها األول ،فتاة مجيلة ،وأنني أصبحت جدة ،رق قلبي
هلا ومتنيت أن تعود إ ّيل ولكني مل أرها مرة أخرى.

احتبست الكلامت األخرية يف حلقها والدموع تنساب من عينيها،
فقال هلا سيف:
 -ماذا حدث؟

صمتت العجوز قلي ً
ال ثم قالت:

 -لقد ماتت ابنتي وزوجها يف حادث سيارة.

ارتفع صفري الرباد يف تلك اللحظة متزامنًا مع كلامهتا األخرية مما
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جعل سيف ينتفض يف مقعده فقامت العجوز لتطفئ النار وبدأت
يف إعداد أكواب الشاي وهي تسأله:
 -كم ملعقة من السكر؟

فقال هلا:

 -واحدة من فضلك.

أضافت السكر وملعقة من الشاي وص ّبت املاء املغيل وقامت
بتقليب هذا املزيج ،بينام سيف يفكر يف كالمها ويتشوق ملعرفة
املزيد ،وعادت هي إىل مقعدها بعد أن وضعت كوب الشاي أمامه
وهي تقول:
 كان ذلك بعد عدة سنوات من مولد الطفلة ،حادث سيارة قدحيدث ألي واحد ،ولكن بقدرة اهلل نجت الطفلة الصغرية من هذا
احلادث ،وبعد أن تأكدوا من نسبها إ ّيل أحرض أحد املحامني الفتاة
الصغرية لتعيش معي هنا ،وقلت لنفيس أن اهلل عوضني عن ابنتي
التي هربت وتركتني يف سنني مراهقتها.
أخذ سيف يرتشف من كوب الشاي الساخن وهو يستمع إليها،
وتذكر يف تلك اللحظة أنه مل يتناول إفطاره ،كام أن برودة اجلو ما
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زالت قارصة ،مما جعل كوب الشاي حمب ًبا يف ذلك الوقت ،وبدأ
خدر لذيذ يرسي يف جسده ،ولكنه استمر يف االستامع حلكاية
العجوز وهي تكمل قائلة وقد تسلل إىل كالمها بعض احلدة:

 ولكن يبدو أن تلك الشقية قد ورثت طباع أمها العنيدة ،فبعدمقدمها بفرتة قصرية الحظت أهنا تغادر البيت وتقيض ساعات
طويلة باخلارج ،فأمرهتا أال خترج وأال تبتعد عن البيت ،إال أهنا
أخذت تعيص أوامري ،واستمرت باخلروج دون معرفتي لتقيض
وقتًا طوي ً
ال خارج املنزل ،حتى اكتشفت األمر مصادف ًة ،وعلمت
أهنا تصادقت مع أحد األطفال األشقياء ،ورأيت فيها ما حدث
ألمها من قبل وخفت عليها من تكرار املصري نفسه.

تناول سيف بضع رشفات أخرية من كوبه ثم وضعه جان ًبا وهو
يقول:
 بالتأكيد حكاية مؤثرة وأشعر باألسف ألجل ابنتك ،ولكن مادخل حكاية القط معي بكل هذه القصة؟

فقالت العجوز وهي تتأمل كوب الشاي الفارغ:

 القط؟ نعم ،أمل أخربك أنه قطي؟ بل أنه يف الواقع خادمي.72

مل يفهم سيف كلمتها األخرية وقد أحس أن هناك غيمة ختيم عىل
عقله فقال هلا:

عفوا؟!
ً -

ويف تلك اللحظة استحوذت الغيمة عىل وعي سيف فسقط عقله
يف ظالم عميق بينام سقط جسده أسفل قدمي العجوز.
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[]5
في غمار المجهول
رأسا عىل عقب
مل تتخيل ريم الفتاة الصغرية أن تنقلب حياهتا ً
بعد موت والدهيا يف حادث سيارة ،تبدو فكرة املوت بعيدة غري
عزيزا عليه ،حينها
شخصا
مستساغة يف نفس الطفل حتى يفقد
ً
ً
شخصا اعتدت عليه
يبدأ يف إدراك قسوة املوت ،ومعنى أن تفارق
ً
وأحببته ،ومل يكن بالنسبة لريم أي شخص ،بل كانا أقرب شخصني
يف حياهتا ،وربام الوحيدين املقربني منها ،فال أتراب هلا يف مثل سنها،
وال أقارب يتبادلون معهم الزيارات ،مل تفهم يف البداية ،ولكنها
عرفت بعد ذلك أن زواج أبيها وأمها تم بغري رغبة من العائلتني،
بسبب اختالف الطبقات وأسباب أخرى غامضة مل تفهمها ،ولكنها
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عاشت هكذا ال تعرف عن أقارهبا شي ًئا.

وهكذا وجدت نفسها بعد احلادثة وحيدة مشتتة حائرة ،فقد رفض
أقارب أبيها استقباهلا للعيش بينهم ،وقالوا إهنا تنتمي لوالدهتا،
وهكذا بحثوا عن القريبة الوحيدة املتبقية لدهيا من جهة األم ..
جدهتا.

كثريا عن جدهتا ،وأحيانًا كانت تشعر أهنا
مل تسمع ريم أمها تتكلم ً
هترب من هذه الذكرى ،كانت هناك ظالل من احلزن يف عينيها
عندما يتطرق حديثهام إىل هذا األمر ،مما جعل ريم تصمت وال
كثريا ،ولكنها وجدت نفسها يف طريقها للعيش مع جدهتا،
تسأل ً
أصاهبا ذلك برهبة وخوف من املجهول ،ويف ذلك اليوم كانت
جالسة يف سيارة بجوار املحامي الذي سيذهب هبا إىل جدهتا بعد
أن أخربها بكل يشء ،كان صدي ًقا لوالدها واعتنى هبا حتى تتم
تسوية األمر ،ويف النهاية عندما وصال إىل أطراف املدينة الصغرية
حيث توجد جدهتا ،وجدا اجلدة يف انتظارمها ،وقد ضمت الطفلة
وأيضا
إليها عندما رأهتا واحتضنتها ،مما أزال جز ًءا من رهبة ريم ً
اطمأن املحامي أنه قد أدى مهمته فقام بتوديعهام.
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أثناء سريها بجوار جدهتا متجهة إىل بيتها اجلديد أحست ريم
بمشاعر مضطربة ،فهي مقدمة عىل حياة جديدة مل تعتد عليها،
وأخذت طوال الطريق تنظر إىل جدهتا التي مل تتبادل معها حتى
اآلن كلمة واحدة ،بل أمسكت بيدها جتذهبا وهي تسري بجوارها،
ووجدت نفسها فجأة يف منطقة هادئة حتوطها األشجار ،وهي التي
اعتادت طوال حياهتا عىل زحام املدن ،زاد املكان الرهبة يف نفسها،
حتى وجدت جدهتا تقرتب من منزل خشبي صغري بني األشجار،
وثم فتحت الباب وهي ترحب بريم يف بيتها اجلديد.
مل يرحها مظهر البيت؛ فيد اإلمهال طالت كل يشء فيه ،والتمست
جلدهتا العذر فهي تعيش وحدها ،ولكنها مل تشعر بارتياح أهنا
ستبقى يف هذا املكان ،وتركتها اجلدة تتلفت يف املكان ،وفجأة
رصخت ريم يف رعب عندما قفز قط أسود أمامها وهو يكرش عن
أنيابه ،فاقرتبت منها اجلدة مرسعة وأمسكت به وقالت هلا:
 ال ختايف يا طفلتي الصغرية ،فهذا حيواين األليف الذي يؤنسنيِ
يؤذيك.
يف وحديت ،وهو لن

مل ترتح ريم ملظهر القط الغريب واملخيف ،ومل تعرف ملا قد تريب
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جدهتا حيوانًا مثله يف بيتها ،وقالت لنفسها أن كرب السن قد جيعل
الكبار يقومون بأشياء غريبة ،ولكنها أدركت منذ اللحظة األوىل
لسبب غامض أهنا ال حتب هذا القط ،وأهنا ال ترغب أن تكون يف
أي مكان بالقرب منه ،ولكنها مل خترب جدهتا بذلك يف البداية ،فلم
تشأ أن تصبح ضي ًفا ثقي ً
ال عىل جدهتا.

مضت األيام األوىل لريم يف بيت جدهتا طويلة ومملة ،فقد كانت
اجلدة تغادر البيت كل يوم وترتكها وحدها ،ال تعرف أين تذهب
أو متى تعود ،ولكنها كانت تشعر بالغربة وهي جالسة وحدها
بالبيت ،وتبكي كلام تذكرت والدهيا ،ومل تفكر ريم يف مغادرة البيت
فهي ال تعرف املكان ،وختشى أن تضل طريقها ،ومل يبدُ عىل اجلدة
أهنا مهتمة باصطحاهبا معها ،وبالرغم من رغبتها يف وجود جدهتا
بجوارها ،فقد كانت ترتاح لوجودها باخلارج ألهنا تصطحب معها
القط األسود وكان هذا يزيح العبء من عىل صدرها قليالً.

ويف يوم من األيام أثناء جلوس ريم وحدها بالبيت ،أحست بضيق
شديد وكأن هواء البيت اخلانق جيثم عىل صدرها ،فتغلبت عىل
ترددها وقررت أن خترج للميش قليالً ،وأحست باخلوف يف بادئ
األمر ألن البيت منعزل عام حوله ،وال توجد بيوت أخرى بالقرب
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منهم ،إال أهنا استمتعت بمنظر األشجار املحيطة ،وبعد أن اعتادت
عىل التجول يف املكان بدأ حب الطبيعة يتسلل إىل قلبها ،وأصبحت
كل يوم بمجرد رحيل جدهتا خترج لتتجول وسط األشجار
وتتنفس هواء الصباح النقي البارد ،وبمرور الوقت أخذهتا أقدامها
إىل النهر القريب من البيت ،وأعجبها اجللوس أحيانًا بالقرب منه
وتأمل انعكاس الصور املختلفة عىل مياهه ،وإن مل جترؤ يو ًما عىل
عبوره إىل الناحية األخرى ،بدأت تقتنع أن هذا هو عاملها اخلاص،
َ
املكان باحلياة.
ومألت خميلتها

صغريا مل تره من قبل جيلس
ويف إحدى جوالهتا املعتادة ملحت فتى
ً
بالقرب من النهر ،ويبدو عليه أنه يف مثل عمرها تقري ًبا ،ظلت
تراقبه من بعيد دون أن تتكلم ،مل يكن لدهيا اجلرأة عىل االقرتاب
واحلديث معه ،وتكرر األمر عدة أيام ويف كل مرة تراقبه من بعيد يف
صمتها املعتاد ،وبشكل ما كان خيفف هذا من إحساسها بالوحدة،
حتى جاء يوم وهي تسري هائمة يف أفكارها اخلاصة غري منتبهة ملا
حوهلا ،فوجدت نفسها فجأة أمام الفتى الصغري ،فأحست بالدماء
الساخنة تندفع إىل وجنتيها ومل ِ
تدر ماذا تفعل سوى أن تركض
من أمامه ،مل تدرك ملا فعلت ذلك ،ولكن اخلجل هو الذي حتكم
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يف ترصفاهتا ،ويف ذلك املساء وبعد أن تناولت العشاء مع جدهتا
جلست يف رسيرها تفكر فيه وهي تتأمل ضوء القمر املتسلل إىل
النافذة من بني األشجار وقالت لنفسها أهنا بالتأكيد قد أخافته
والمت نفسها.

يف اليوم التايل ترددت قلي ً
ال وهي تفكر هل تذهب إىل املكان نفسه
أم ال؟ ومنعها اخلجل من الذهاب إىل هناك وأصبحت تكتفي
بالتجول حول البيت ،حتى قررت ذات يوم أن تذهب وتراقبه من
بعيد كام تفعل كل يوم ،ثم قالت لنفسها :لقد مضت عدة أيام لعله
مل يعد يذهب إىل هناك.

أحست بالضيق من فكرة أهنا قد ال تراه مر ًة أخرى ،فبالرغم من
أهنا مل تتبادل احلديث معه قط ،إال أهنا كانت تشعر أنه صحبتها
الوحيدة ،وهكذا حسمت أمرها وسارت حيث اعتادت أن تراه
جالسا يبدو
وهي تتوقع أنه لن يكون موجو ًدا ،ولكنه كان هناك
ً
حزينًا وهو يلقي بعض األحجار الصغرية يف النهر ،وظلت هي
تتأمله صامتة ،حتى التفت ناحيتها ورآها ،حاولت أن تركض مرة
أخرى ،ولكنه ناداها ،فتوقفت ،وحاول أن يتكلم معها ،تبادلت
معه كلامت قليلة ،وعرفت اسمه وأخربته باسمها ومل ترغب يف أن
82

كثريا عن نفسها ،ولكنها أحست باالرتياح يف تلك الدقائق
تتكلم ً
التي قضتها معه.
مضت عدة أيام عىل هذه احلال ،وأصبح أسامة جز ًءا من يومها،
واعتادت عىل وجوده يف حياهتا ،وكان هو عزاءها وسلواهنا يف تلك
األيام العصيبة التي متر هبا .ويف يوم من األيام عادت إىل البيت لتجد
جدهتا يف انتظارها وعىل مالحمها الغضب ،وأحست ريم باخلوف
فبادرهتا قائلة:
 -مرح ًبا يا جديت.

جتاهلت جدهتا حتيتها وهي تقول هلا:
 أين ِكنت؟

فقالت ريم:

 كنت أجتول يف املنطقة املحيطة بالبيت ألتعرف عىل املكان.قالت هلا اجلدة وهي تنظر يف عينيها:

 -منذ متى خترجني دون أن ختربينني؟

أحست ريم باحلرية من هلجة جدهتا الغاضبة فقالت هلا:
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 أنا مل أفعل شي ًئا خاط ًئا.فقالت هلا جدهتا:
 وماذا ِكنت تفعلني؟

حتاشت ريم النظر يف عينيها وهي تقول:

 -ال أفعل شي ًئا ،أجتول فقط ألتنفس بعض اهلواء النقي.

نظرت إليها جدهتا غري مصدقة ،ثم قالت هلا:

 فقط ال خترجي دون أن ختربينني بذلك ،فقد أصابني القلقِ
عليك.

أومأت ريم برأسها يف إجياب دون أن تنطق ،ثم توجهت ناحية
غرفتها ،وأثناء الغداء مل تتبادل كلمة أخرى مع جدهتا ،وقد قررت
أن تقص ألسامة ما حدث عندما تقابله يف اليوم التايل لتستشريه فيام
جيب عليها أن تفعل.
ويف اليوم التايل انتظرت جدهتا حتى خرجت كعادهتا بصحبة قطها،
وتوجهت ناحية موضع التقائها بأسامة ،ويف الطريق أخذت تفكر
جالسا عىل ضفاف النهر،
فيام ستقوله له ،وعندما ملحته يف األفق
ً
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تسارعت خفقات قلبها وهي ترسع اخلطى نحوه ،واستقبلها هو
فرحا ،وأخذت تفكر يف الكالم الذي يمكن أن تقوله له ولكنها
ً
مل تعرف ما تقول ،ومل تشأ أن تقلقه ،وقضت بعض الوقت معه
ثم بعد ذلك أخربته أهنا ستعود إىل البيت وتركته وغادرت فجأة،
وبينام هي تسري بني األشجار عائدة أحست بمن يمسكها من يدها
بقوة ،فالتفتت بفزع لتجد جدهتا تنظر ناحيتها نظرة مجدت الدماء
يف عروقها ،وقالت هلا:
 -إ ًذا هذا هو من خترجني ملقابلته.

وجذبتها من يدها متوجهة ناحية البيت وقد أجلم اخلوف لسان ريم
فلم تتكلم طوال الطريق ،وعندما وصلتا إىل البيت قالت هلا جدهتا:
 منذ هذا اليوم ال خروج من البيت ،لن أسمح للخطأ نفسه الذيحدث مع أمك أن يتكرر معك.

مل تفهم ريم ما الذي أتى بسرية أمها يف األمر ،فهو يتعلق هبا هي،
وبدأ الغضب حيل حمل اخلوف عندها فقالت:
 -أنا مل أفعل شي ًئا خاط ًئا.

فالتفتت اجلدة إليها يف غضب وهي تقول:
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ِ
عىل ،من أجل هذا الطفل الشقي.
 -بل كذبت ّ

مل تفهم ريم رس غضب جدهتا وأحست أن هناك سب ًبا مل تفهمه
لغضبها ،وأكملت جدهتا قائلة:
ِ
خرجت ملقابلة هذا الفتى فلن يكون
 -إن أدركت بعد ذلك أنك

أيضا بمأمن من ذلك العقاب ،هل
عقابك هينًا ،ولن يكون هو ً
تفهمني؟

بدت جدهتا خميفة وهي تقول تلك الكلامت ،فلم تستطع ريم الرد
عليها ،وركضت يف خوف متجهة إىل غرفتها وألقت بنفسها عىل
رسيرها وهي جتهش بالبكاء ،وظلت طوال ذلك اليوم يف غرفتها
مل تغادرها حتى غلبها النوم ،ويف اليوم التايل مل تتبادل كلمة مع
جدهتا ،بدأت تشعر أهنا ختافها ومل تعد تشعر براحة يف البيت،
ورمقتها اجلدة بنظرة صارمة وهي تقول هلا:

 -ال تغادري البيت وأنا باخلارج مفهوم؟

غمغمت ريم بيشء ما وهي تشيح برأسها بعيدً ا ،واستمرت اجلدة
ترمقها بضع حلظات ،قبل أن تغادر وترتكها وحدها ،والتزمت
ريم بالبقاء يف البيت فقد خشيت من غضب جدهتا ،وعرفت أن
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أسامة سيقلق عليها ولكنها مل جترؤ عىل كرس كالم جدهتا واخلروج
ملالقاته ،ومر اليوم عليها أشد ما يكون ،واستمر احلال عىل ذلك
عدة أيام ،حتى قررت بالنهاية أن تتسلل ملقابلته والعودة قبل معرفة
جدهتا.
ونجحت بالفعل يف مالقاته ومل ختربه عن أي يشء ولكن قلقها
منعها من أن تكون عىل طبيعتها معه ،فكان يشغلها طوال الوقت
أن تعرف جدهتا أهنا خرجت ملالقاته ،ولكن مرت عدة أيام دون
أن حيدث يشء ،حتى عادت يف يوم إىل البيت فوجدت جدهتا يف
انتظارها ويف عينيها غضب شديد فسقط قلب ريم بني قدميها،
وقالت هلا جدهتا:
 -إذن فقد جرؤت عىل خمالفة أوامري.

فبكت ريم وقالت هلا:
 -ماذا تريدين مني؟

فاقرتبت منها جدهتا وهي تقول:

 أريدك أن حتميل إرثك ،اإلرث الذي هربت منه أمك للزواج منذلك الفتى الثري ،والذي أخشى أن هتريب منه ِ
أيضا ،جيب أال
أنت ً
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ينتهي نسيل.

نظرت إليها ريم يف حرية من بني دموعها ومل تنطق ،فأكملت جدهتا
وقد هدأت نرباهتا:

 ما زلتي صغرية لتفهمي ،وأمامي طريق طويل إلعدادك حتىتصبحي مؤهلة حلمل اإلرث العظيم ،كل ما أفعله هو ألجلك،
ولكن يغضبني أنك قد تفسدين كل يشء بحامقة طفولية.

ثم اقرتبت منها وأمسكت كتفيها وهي تقول هلا وقد قررت أن
تصارحها بكل يشء:
ِ
ولكنك يا طفلتي
 أنا أعرف أن ابنتي مل ختربك شي ًئا عن أصلك،ِ
لست فتاة عادية ،وكذلك كانت أمك ،فنحن نسل عريق من

الساحرات نتوارث األمر منذ عرشات األجيال ،وكل ساحرة
جيب أن تورث سحرها إىل طفلة من نسلها ،ولقد رفضت ابنتي أن
حتمل هذه اإلرث العظيم ،وهربت منه كي تتزوج من هذا الشاب
بكِ ،
األمحق ،إال أن القدر عوضني ِ
أنت من سريثني.

أصاب كالمها ريم بالذهول فهزت رأسها يف قوة وهي تقول
والدموع تنهمر من عينيها:
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 -هذا كذب ،ال أصدقك ،والديت مل تكن ساحرة.

فقلت هلا:

 والدتك مل تكن ألهنا جبنت وهربت ،ولكن ِأنت ستصبحني
ساحرة ،هذا ما سأفعله من أجلك ،وجيب أن تكوين شاكرة لذلك.

أحست ريم بالصدمة فلم تتكلم ومل يبدُ عىل جدهتا أهنا متزح فيام
دائم ما تشعر أن أمها ختاف من جدهتا وال ترغب يف
تقول ،كانت ً
احلديث عنها ،واآلن بدأت تفهم ملاذا ،فجدهتا ساحرة أو جمنونة،
وكال االحتاملني خميفني بالنسبة هلا ،فأرسعت ناحية غرفتها يف
خوف وقفزت عىل فراشها وغطت نفسها بغطائها وهي تبكي
كابوسا سوف تستيقظ منه.
وتتمنى لو كان كل ما حيدث حوهلا
ً
*****
يف مساء ذلك اليوم وريم مستلقية يف فراشها بني اليقظة والنعاس،
سمعت أصواتًا غريبة تأيت من ردهة البيت ،فتسللت هبدوء من
فراشها وخرجت من غرفتها فوجدت جدهتا جالسة وسط دائرة
89

من شموع تلقي عىل وجهها ظالالً خميفة ،وأمامها القط األسود
نائم عىل األرض وهي مترر يدها عىل جسده ،وتنامى إىل مسامعها
ً
صوت متتامت غامضة ترددها جدهتا ،أثار املشهد الغامض رعبها
فرتاجعت إىل غرفتها قبل أن تشعر هبا اجلدة ،وأخذت ترجتف
أسفل فراشها ،حتى غلبها النوم.
فتحت ريم عينيها يف اليوم التايل وهي تفكر يف هذا الكابوس الذي
راودها عن جدهتا ليقاطع أفكارها مواء القط األسود املوجود يف
غرفتها وينظر ناحيتها بنظراته الباردة .فرصخت يف فزع ،ولكن
القط مل يبدُ عليه أي تأثر برصاخها ،فخرجت من الغرفة مرسعة،
وتبعها القط بخطوات رشيقة ،وبحثت عن جدهتا فوجدهتا جالسة
عىل كرسيها اخلشبي تتناول كو ًبا من الشاي الساخن ،فقالت هلا
ريم:
 -ماذا يفعل هذا القط يف غرفتي؟

أخذت اجلدة بضع رشفات من كوهبا قبل أن تقول:

 -هذا القط سرياقبك منذ تلك اللحظة ،لن يرفع عينه عنك ،وهبذا
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سأتأكد أنك لن تفعيل شي ًئا آخر من ورائي.

نظرت إليها ريم غري مصدقة ،وبعد أن غادرت اجلدة وجدت ريم
أن القط يترصف بغرابة ،فهو يسري وراءها ويالحقها يف كل مكان،
فقررت أن تتخلص منه قبل عودة جدهتا ،وحاولت ذلك بطرق
عديدة ،أن تطرده ،أن ترضبه ،أن حتمله بعيدً ا عن البيت وترتكه
وحده ،ولكنه كان يعود يف كل مرة ،لقد فعلت جدهتا شي ًئا هلذا
القط ،شي ًئا ليس طبيع ًيا عىل اإلطالق! تذكرت الكابوس املخيف
كابوسا كام كانت تعتقد! تأكدت
يف ليلة أمس ،إ ًذا فهذا مل يكن
ً
ريم أن جدهتا ليست طبيعية ،وزاد هذا من إحساسها بالوحشة،
ومل حتاول ريم يف األيام التالية أن تلتقي بأسامة مطل ًقا ،فهي ختشى
عليه من جدهتا ،وأصبحت تقيض الوقت يف البيت ،أو بجواره،
جتلس للتأمل وتفكر ،غارقة يف أحزاهنا اخلاصة.
ويف يوم من األيام سمعت صوته ينادي اسمها ،ورأته أمامها،
فانتفضت ،وقد خالطت قلبها مشاعر شتى ،ما بني االشتياق إليه،
واخلوف عليه ،والغضب منه ألنه مل ِ
يف بوعده ،وطلبت منه أن
يعود أدراجه ،واحلزن يعترص قلبها وهي تشاهد مالحمه احلائرة
وهو يبتعد عنها ،ومل تعد تراه بعد ذلك.
91

مرت األيام عىل ريم كئيبة ،ومل تعد تتكلم أو تفعل شي ًئا سوى
اجللوس والصمت ،وأخذت تفكر يف اهلرب ،ولكن كيف وأين
تذهب؟ ثم قالت لنفسها أهنا إن أرادت اهلرب جيب عليها أوالً
أن تتخلص من القط األسود ،وأصابتها هذه الفكرة باحلامس،
والدافع لفعل يشء ما بدالً من اجللوس واالكتئاب.

كانت هناك مكتبة خشبية يف ردهة البيت ،وتبدو الكتب مرصوصة
بنظام داخلها متناقضة مع البيت الذي تطوله يد اإلمهال ،ومل تقرتب
ريم من تلك الكتب من قبل ،ولكنها فكرت أن تلقي عليها نظرة
وجدَّ ُتا باخلارج ،مل يبد للقط أن ما تفعله غري ًبا فتثاءب وهو يمط
قائمتيه األماميتني ،واستلقى أمامها ،بينام جلست هي عىل األرض
وهي حتمل أحد املجلدات القديمة جذبته من املكتبة اخلشبية ،وقد
اصفر ورقه من أثر مرور الزمن عليه.

كانت األوراق مليئة بالرموز الغريبة ،والرسومات التي مل
تفهم معناها ،وبعد ذلك أدركت أن هذه الكتب ختص السحر،
والوصفات السحرية ،وأشياء أخرى غريبة ،مل يعد لدهيا شك أن
جدهتا ساحرة كام أخربهتا ،أثار ما قرأته شغفها ،وزاد من خوفها
من جدهتا يف الوقت ذاته ،فهي تنتمي لعامل آخر غريب عنها ،ومتنت
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لو تقدر أن تستعيد حياهتا القديمة الطبيعية مع والدهيا ،ولكن هذا
حلم بعيد املنال.
بدا ً

انقضت األيام التالية وريم مستغرقة بني هذه الكتب ،حيركها
الفضول والشغف والرغبة يف التعلم ،وأحيانًا كانت ختبئ كتا ًبا يف
غرفتها دون أن تشعر جدهتا كي تقرأه مسا ًء وقد أغلقت عىل نفسها
باب غرفتها ،أصبحت ريم مسحورة هبذا العامل الغريب عنها،
وانتابتها مشاعر خمتلطة ومضطربة ما بني االنبهار واخلوف.

وهكذا مرت عليها األيام وهي مستغرقة يف تلك الفنون الغريبة،
حتى جاء يوم من األيام عرفت ريم شي ًئا أثار محاسها ،فقد
عثرت عىل كتاب وجدت جدهتا ختبئه يف درج رسي يف مكتبتها،
قديم وقد
اكتشفته ريم بالصدفة وهي تفتش بني الكتب ،كان كتا ًبا ً
ارتسمت عليه صورة قط أسود قبيح ومججمة خميفة ،أثار الغالف
خوفها وفضوهلا يف الوقت ذاته ،ومتنت أن يكون للكتاب عالقة
بالقط األسود ،وهكذا خبأت الكتاب أسفل رسيرها حتى املساء،
وعندما أحست أن جدهتا قد غطت يف النوم أخرجت الكتاب من
أسفل رسيرها وأشعلت شمعة لتستطيع رؤية الكلامت ،واهنمكت
يف قراءة الكتاب وهي تلتهم حروفه ،كان الكتاب يتعلق باخلادم
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الذي تقتنيه الساحرات والذي عاد ًة ما يكون ق ًطا أسود ،وأنواع
السحر والتعاويذ املختلفة التي يمكنها ممارسته عليه ،فهمت ريم
أخريا السحر الذي مارسته جدهتا عىل القط األسود ،فهو نوع من
ً
التعاويذ يسمى سحر التتبع ،ومن خالله تستطيع الساحرة أن جتعل
شخصا ما وال يتخىل عن مراقبته أبدً ا ،أخذت
القط األسود يراقب
ً
ريم تبحث بحامس عن احلل للتخلص من هذا السحر ،فعرفت أن
احلل الوحيد للتخلص منه هو أن يقوم شخص ما باقتناء هذا القط
بملء إرادته.
مل تستطع ريم النوم يف تلك الليلة ،وقد أحست بإثارة شديدة
عندما أيقنت أن هناك إمكانية للتخلص من مراقبة القط واهلرب
من جدهتا ،ولكن ماذا تفعل بعد ذلك؟ راودهتا فكرة عجيبة أن
حلم أمجل
تعيش مع أسامة ،ومتنت لو أن ذلك ممكنًا ،بدا هلا ذلك ً
من أن يتحقق.
يف الصباح التايل انتظرت ريم حتى خرجت جدهتا من البيت
كعادهتا ،وانتظرت بعض الوقت كي تتيقن من ابتعادها عن البيت،
ثم محلت القط وغادرت بدورها وهي ال تدري إىل أين تأخذها
قدماها ،اقرتبت من النهر حيث اعتادت أن تلتقي بأسامة ولكنه مل
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يكن موجو ًدا ،مل تعرف هل أزعجها ذلك أم أراحها ،فهي ال ترغب
بتوريطه يف األمر ،وهكذا عربت النهر ـ للمرة األوىل ـ عرب اجلرس
اخلشبي الصغري ،وأحست باخلوف ألهنا مل تبتعد عن البيت هبذا
القدر من قبل ،ووجدت نفسها وسط زحام السوق الذي يقع يف
الناحية األخرى ،مل تعرف إىل أين تأخذها قدماها ،كل ما تفكر فيه
هو أن تبتعد بأكرب قدر ممكن ،وأن تتخلص من القط ،ولكن كيف
تقنع أحدً ا أن يأخذه بملء إرادته ،أحست بالضيق من نفسها ألهنا
مل تفكر يف هذا األمر قبل أن تغادر بيتها ،فقد كانت فكرة اهلروب
مسيطرة عليها بحيث مل خيطر عىل باهلا هذا األمر البدهيي! لن
ٍ
شخص غريب وتسأله ،ما رأيك يف احلصول عىل هذا
تذهب إىل
القط الرائع؟ بدت هلا الفكرة سخيفة للغاية ،وهكذا بدأت تقلب
األفكار واالحتامالت يف رأسها وهي وتسري يف شوارع املدينة عىل
غري هدى.
وفجأة خطرت عىل باهلا فكرة أن تبيعه إىل أحد حمالت احليوانات
األليفة ،وبذلك سيأخذه شخص ما بإرادته وتتخلص هي منه،
أعجبتها الفكرة ،ولكنها نظرت إىل القط األسود القبيح وشكت
إن كان هناك من سريغب برشائه ولو كان بسعر زهيد ،ولكن عليها
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أن حتاول ،وبالسؤال استطاعت أن تصل إىل أحد املحال املختصة
يف بيع احليوانات األليفة ،وبعد تبادل عدة مجل مع البائع استطاعت
أخريا،
بيعه وبثمن زهيد ،وخرجت من املحل وهي تشعر باحلرية ً
لقد ختلصت منه.

سارت ريم وسط شوارع املدينة وهي تشعر باحلرية ،ال تدري إىل
أين يمكن أن تذهب ،هل تبحث عن أسامة ،خشيت أن تورطه
يف أمر أكرب منه ،كانت تسري عىل غري هدى ،ال يوجد مكان حمدد
تذهب إليه ،فقط تسري حيث تأخذها قدماها ،ومل تتوقع ما حدث
بعد ذلك ،فقد وجدت من يمسك يدها بقوة ،فرصخت بأمل وهي
تنظر ملن يمسك هبا ،التقت عيناها بعيني جدهتا الغاضبة وهي
تقول هلا:
 يا ِلك من طفلة عاقة.
فقالت هلا ريم وهي تتأمل:

عيل؟
 -كيف عثريت ّ

جذبتها جدهتا من يدها لتسري بجوارها وهي تقول:

 لقد عرفت أنك ستتخلصني من القط ،لقد رأيت ذلك ،وكنت96

إليك قبل أن تتخليص منهِ ،
أود أن أصل ِ
أنت أذكى مما توقعت،
ولكن هذه إشارة جيدة ،فهذا معناه ِ
أنك ستصبحني ساحرة ماهرة
وسأكون فخورة ِ
بك.

وبرغم غضب جدهتا مل ختربها ريم أين ذهبت بالقط ،فجذبتها
جدهتا عائدة إىل البيت وهي تقول هلا:

 -سأحرص عىل أال تغادرين البيت دون علمي بعد هذا اليوم.

مل جتبها ريم وظلت صامتة ،وسارت معها بغري إرادهتا حتى وصال
إىل البيت وأحست ريم باالكتئاب عندما عادت إليه مرة أخرى،
فركضت إىل غرفتها لتلقي بنفسها عىل فراشها وهي جتهش بالبكاء.

ظلت ريم يف غرفتها ومل تغادرها وهي ترغب باالنفراد بنفسها،
ومل حتاول جدهتا احلديث معها حتى حلول املساء ،فنادت عليها
لتناول الطعام ،فتجاهلت ريم النداء ولكن جدهتا أحلت عليها
فقامت بتثاقل ،وجلست عىل الطاولة الصغرية أمام جدهتا والطعام
الساخن يتصاعد منه البخار ،وبدأت تأكل بغري شهية حقيقية
ثم الحظت أن جدهتا ظلت طوال الوقت صامتة تتأملها وهي
تأكل دون أن تشاركها الطعام ،ومخنت ريم أن هذا عتاب منها
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ألهنا ختلصت من القط ،فلم تكرتث واستمرت يف تناول الطعام
وحدها ،ولكن األمر مل يقترص عىل تلك الوجبة ،فقد أصبحت
عادة جدهتا يف األيام التالية أال تأكل معها ،ومل تكرتث ريم لذلك،
واعتادت عىل األكل وحدها ،ولكن بعد مرور عدة أيام بدأت
ريم تشعر بضعف شديد ،وأصبحت مغادرهتا للفراش وحركتها
كبريا ،وبدأت جدهتا حترض هلا الطعام حتى غرفتها
تتطلب جمهو ًدا ً
خمصوصا قالت هلا أنه سيشفيها ،وبالرغم من عدم
وأعدت هلا دوا ًء
ً
ثقة ريم يف جدهتا ،مل تقدر عىل معارضتها ،وهكذا ناولتها جدهتا
الدواء ثم أخذت متسح عىل شعرها وهي تقول بنربة عجيبة:

 -ال تقلقي ،سينتهي كل يشء قري ًبا.
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[]6
في قبو الساحرة
استعاد سيف وعيه ببطء ،وهو يشعر بأمل شديد يف رأسه كألف
مطرقة هتوي عىل صدغيه ،ما الذي حيدث؟ تردد هذا السؤال يف
عقله وهو حياول أن يستوعب ما يدور حوله ،فتح عينيه لريى أين
هو فلم يستطع رؤية يشء أمامه يف البداية ،فأغمض عينيه مر ًة
أخرى وهو حياول أن يتذكر ما حدث له ،فتذكر القط والطفلة ريم
واملرأة العجوز وحديثه معها ،ولكن ما الذي أتى به إىل هنا؟ أخذ
يغمض عينيه ويفتحهام عدة مرات قبل أن يدرك أن املكان مظلم
دامسا ،هل حل املساء بالفعل! كم مىض عليه من وقت
ظال ًما
ً
يف هذا املكان؟ حاول أن يتحرك فأدرك أن يديه وقدميه مقيدتان
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إىل الرسير الذي ينام عليه ،فانتابه هلع شديد وهو حيرك يده يف
حركات عنيفة يف حماولة لفك قيده ،ومل تزده تلك املحاوالت إال
أ ًملا يف معصميه وكاحليه ،بدأت عيناه تعتادان عىل الظالم ،ومن
ٍ
مكان ما ،أدرك أنه حمبوس
خالل ضوء خافت للغاية يتسلل من
يف غرفة ضيقة للغاية ،ذات رائحة عطنة ،قبو عىل األرجح! قفزت
هذه الفكرة إىل رأسه فأحس برهاب األماكن الضيقة واملغلقة
يستويل عىل عقله ،فرصخ قائ ً
ال يف هلع:
 -هل من أحد هنا؟

مل حيصل عىل أية استجابة ،فردد نداءه عدة مرات وكل مرة ال جياوبه
إال الصمت املطبق فصاح يف غضب:
 -اللعنة عليكم.

حاول أن يستجمع أعصابه وهيدئ نفسه ،فاسرتخى للخلف
وهو يغلق عينيه ،وبدأ يشحذ حواسه األخرى ،الصمت مطبق
ال يستطيع سامع أي يشء ،الرائحة الكرهية العطنة تنبعث من كل
مكان حوله مما يزيد من معاناته ،ولكنه أحس بنسمة هواء خفيفة
تأيت من مكان ما ،بحث بعينيه حتى رأى فتحة صغرية يتسلل منها
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ضوء القمر الباهت ،وبدا له املكان أكثر ضي ًقا من ذي قبل ،وشعر
بضيق شديد يف تنفسه.

وفجأة قطع أفكاره صوت الباب وهو ُيفتح ،ومع انفراج الباب
قديم
تسلل الضوء إىل املكان ،تتبعه هيئة برشية حتمل
ً
مصباحا زيت ًيا ً
مشتعالً ،مل يتبني سيف هيئتها ألهنا تقف وراء الضوء ولكنه أدرك
بحدسه أهنا العجوز ثم سمع صوهتا يقول:
أخريا.
 -ها أنت قد استيقظت ً

كانت قد اقرتبت منه بام يكفي ليتبني مالحمها إال أن اهلواء الذي يأيت
من الفتحة الصغرية جعل هلب املصباح الزيتي يرتاقص ملق ًيا عىل
وجهها ظالالً خميفة ،فابتلع ريقه يف توتر قبل أن يقول:
 -ماذا حدث يل؟ هل خدرتني؟

فقالت العجوز بسخرية:

 -أعتذر يبدو أين مل أخربك بعد أنني ساحرة.

مل يفهم سيف ما تقصده ولكنه أحس بالسخرية يف كلامهتا مما أثار
غضبه وظهر السخط عىل مالحمه وهو يقول:
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 ال أصدق أنني ُخدعت بكلامتك الكاذبة ودموعك الزائفةِ ،أنت
ممثلة بارعة بالفعل.

ويف تلك األثناء كان حياول أن جيد طريقة للتخلص من قيوده وهو
يتساءل بداخله عن القوة التي متلكها هذه العجوز لتقيده هبذا
اإلحكام.
أما العجوز فقد أشارت بإصبعها نف ًيا وهي تبتسم بربود قائلة:

 مل يكن كذ ًبا يا صغريي ،بل مل أخربك سوى نصف احلقيقة،فكل ما ذكرته عن ابنتي حقيقي ،وأما السبب احلقيقي الذي دفعها
ملفارقتي واهلروب من البيت ،فهو أهنا مل ترد أن حتمل إرث عائلتنا،
مل ترد أن تصبح ساحرة.
ثم قالت بلهجة تسلل إليها الغضب وهي تسرتجع الذكرى
الكرهية:
 فضلت اهلرب مني والزواج من هذا الثري ،عىل أن تكملمسرييت وتصبح ساحرة عظيمة مثيل ،تريد أن حتطم مسرية عرشات
األجيال من السحر.

ثم ضمت قبضتها اليمنى يف اهلواء وقالت:
106

 ثم جاءت ابنتها وظننت أن هذه هي فرصتي لتعويض ما أضاعتهابنتي ،إال أنني وجدهتا عاقة مثل أمها ،وترفض أن تصبح ساحرة،
ولكني أعرف كيف أجربها عىل ذلك وأجعلها تنسى ذلك الطفل
حتى وإن اضطررت للتخلص منه.

تأكد سيف أن هذه العجوز غري متزنة عىل اإلطالق ،وأهنا خطرة
جدً ا سواء أساحرة كانت أم ال ،فقال هلا مستجم ًعا أعصابه:
 -وأنا ،ما دخيل يف كل هذا؟

نظرت إليه يف رشود وهي تقول:
 -أنت؟

ثم استعادت ابتسامتها الباردة وهي تقول:

 أنت ال دخل لك يف أي يشء ،وصدقني ال أمحل أي ضغينةضدك عىل اإلطالق ،أنت جمرد رجل غريب أوقعه حظه العاثر
يف أمور أكرب من إدراكه ،أكرب من العامل املحسوس الذي يلمسه،
هناك غالف رقيق يعمي عيونكم عن أشياء حتدث حتت أنوفكم
وال تروهنا ،ولكن كل يشء سينكشف لك اآلن.
فقال هلا بنربة سائلة متوترة:
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ومل ال ترتكينني أرحل؟فقالت بنربة ضاحكة:

 ترحل؟ أنت ال تستطيع أن ترحل هكذا بكل بساطة بعد أنعرفت كل هذا.
ثم تابعت بابتسامة خبيثة:

 وربام أخربتك بكل هذا ألنني ال أنوي أن أتركك ترحل بالفعل،سأحتاج إليك يف الطقس النهائي لتحويل حفيديت لساحرة.
مل يرتح لكلامهتا األخرية فقال هلا وهو مستمر بمحاولة فك قيوده:

 ماذا تعنني بالطقس النهائي؟ففكرت قلي ً
ال ثم قالت:

 ال بأس أن أخربك باملزيد ألروي فضولك البرشي النهم ،فأنتيف النهاية لن تغادر املكان وستشهد كل يشء بعينك.
ثم قالت وضوء املصباح مستمر يف التأرجح:

رغم عنها لكيال ينقطع نسيل
 لقد قررت حتويل حفيديت لساحرة ًمن الساحرات ،لذا أعطيها كل هذه الوصفات متهيدً ا للتغري
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الذي سيطرأ عليها ،ولكن التحول النهائي يتطلب أضحية أخرية
للشياطني.

ثم مالت عليه وقد ألقى ضوء املصباح الزيتي عىل وجهها ظالالً
خميفة وقالت بنربة خميفة كفحيح أفعى:

 -أضحية برشية.

ارجتف جسد سيف وشعر بخوف دفعه ألن يقول:
 -وملاذا أنا بالذات؟

فقالت وهي هتز كتفيها بال مباالة:

 أنا مل أتعمد اختيارك فأنت كام أخربتك جمرد بائس يسء احلظ،لقد كنت أنوي يف البداية استخدام ذلك الطفل الصعلوك اللزج
الذي تطلق عليه حفيديت "أسامة" ،ولكن عند التفكري مرة أخرى
ال شك أن اجلميع سيفكر يف اختفائه ،أما أنت فال أحد يعرف أنك
أتيت إىل هنا ولن يثري اختفاؤك أية شكوك.
ثم أمسكت باملصباح واستدارت مبتعدة عنه وهي تقول:

كثريا ،فغدً ا يوم اكتامل القمر ،وعند منتصف
 ال تقلق لن تنتظر ً109

الليل ستكون حفيديت قد استعدت لتصبح ساحرة وسأكمل
الطقس باألضحية.

ثم التفتت إليه قبل أن تغلق الباب وقالت له:
 -استمتع باليوم الذي تبقى لك.

أطلقت ضحكة ساخرة أخرية وهي تغلق الباب وراءها بجذبة
قوية رددت صوت ارتطام عال ًيا ،ثم عاد الظالم الدامس ليصبغ
املكان بصبغته مرة أخرى.

انطلق عقل سيف يفكر بأقىص رسعة يف طريقة للخالص من هذا
املأزق ،بدأ حياول فك القيود جمد ًدا ،ولكن حماولته فشلت فش ً
ال
مصمم عىل اهلرب من هذا املكان بأي ثمن ،فهذه
تا ًما ،إال أنه كان
ً
العجوز قد تكون ساحرة وقد تكون خمبولة؛ ال هيم ،ففي كلتا
احلالتني حياته يف خطر إن ظل عىل هذه احلال ،بدأت احلبال تدمي
يديه وقدميه ،وسال الدم الساخن يلوث كل يشء ،ولكن اهللع
والرهاب الذي يعانيه أعميا عقله عن األمل ،مل يدرك كم من الوقت
مر عليه يف هذا الظالم الدامس وهو حياول اخلالص من قيوده بال
فائدة حتى فقد األمل متا ًما ،واستسلم مرة أخرى لقيوده وإحساسه
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باليأس وهو يغلق عينيه وقد بدأ األمل يتسلل إىل عقله.

وفجأة انتبه عىل صوت فتح الباب وهذه املرة دون ضوء املصباح
الزيتي ،ومن خالل الضوء اخلفيف الباهت الذي يأيت من خلف
الباب ملح ظل شخص يدخل الغرفة ،كان أقرص من العجوز ،ثم
سمع الفتاة تقول له بصوت متعب:
 -أنت يف خطر ،جيب أن هترب.

إهنا حفيدة العجوز ،الفتاة الغامضة التي ظل طوال اليوم يبحث
عنها ،ها هي أمامه ،ثم بدأت حتاول فك قيد يده اليمنى ،ولكنه
كان مقيدً ا بإحكام شديد ،فأخرجت من بني طيات مالبسها سكينًا
صغريا وبدأت يف قطع احلبل ،فقال هلا سيف يف قلق:
ً
ِ
وأنت تستخدمني هذا اليشء.
 -احرتيس

بنهاية كلامته كان احلبل قد انقطع ،فأخذ منها السكني بيده اليمنى
أخريا ،وقد أحس
وقطع قيد يده اليرسى ثم قيود قدميه ،وحترر
ً
ببهجة غامرة وهو يتحرك بحرية ،مدت ريم يدها وهي تقول له:
 -سكيني من فضلك.

تردد قلي ً
ال وهو يقول:

111

 -هذا سيكون خطر مع طفلة مثلك.

ظلت متد يدها وهي تنظر إليه فتنهد يف استسالم وأعاد هلا السكني
ً
قائل:
 -لقد أنقذيت حيايت هبا عىل كل حال.

أعادت السكني إىل طيات مالبسها وخبأته جيدً ا ،ثم قالت بنربة
آسفة:

 -أعتذر لك ،مل أقصد أن تتورط يف األمر.

أحس سيف بالشفقة جتاه ريم التي حتمل مهو ًما تفوق سنوات
عمرها القليلة وقال هلا:
فلست ِ
ِ
ِ
أنت املذنبة يف كل ذلك ،هناك أشياء كثرية
عليك
 -ال

حتدث حولنا يف هذا العامل وال يكون لنا اختيار فيها ،ال يكون لنا
إال أن نندفع مستسلمني مع التيار نسري حيث جيرفنا ونستقر حيث
يقذفناِ ،
أنت ضحية ال جانية يا طفلتي الصغرية.

فقالت بخوف:

 -ولكن جديت تريد إجباري عىل التحول لساحرة وأنا أرفض
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ذلك ،ولكنها منذ مدة جتربين عىل رشب سوائل غريبة بزعم أهنا
أدوية لعالجي من مريض ،رغم أنني أشعر أن حالتي تسوء منذ
بدأت يف تناول هذه األدوية الغريبة.
ُ
ثم أكملت بلهجة مألها الرعب:

 -ثم أخربتني عن هذا الطقس املخيف.

امتألت عيناها بالدموع فقالت بصوت ٍ
باك متقطع:

 ال أريد  ..أن يموت  ..أحد  ..بسببي.أحس سيف بالشفقة ناحيتها فقال هلا:

 -ال تقلقي لن يموت أحد ،لن أسمح بأن تؤذي جدتك أحدً ا.

عندما أتى عىل ذكر جدهتا تلفتت حوهلا يف خوف ثم قالت:

 -قد تعود يف أي وقت ،جيب أن تغادر عىل الفور.

مل يرغب سيف يف ترك تلك الفتاة الصغرية وحدها ولكنها قالت
يف رجاء:
 -أرجوك ،اهرب.

وهكذا قادته ريم عرب خطوات الدرج ليجد نفسه يف املمر الضيق
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أخريا
ومنه عرب إىل الردهة ،وفتحت له ريم الباب األمامي ليخرج ً
من هذا البيت امللعون ،ولكنه وجد القط األسود أمامه وهو يصدر
فحيحا غاض ًبا ِ
مقو ًسا ظهره فركله سيف بقدمه يف غل ثم أخذ
ً
يركض مبتعدً ا عن البيت بأقىص رسعته.

وهكذا وجد سيف نفسه يعرب النهر عرب اجلرس الصغري ،وأخذ
يركض خمرت ًقا السوق املظلم الذي يبدو صامتًا كالقبور وقد خال من
الباعة والزبائن ،وصوت حرشات احلقل يأيت من ناحية النهر ،بينام
صوت عواء كلب ما يأتيه من بعيد ،ومل َير أي إنسان عىل اإلطالق
أو خملوق حي ،سوى قطني يتشاكسان عىل بعض خملفات السوق
وقد قفزا مبتعدين عن طريقه عندما وجداه يركض كاملجنون.

رأى سيف ضو ًءا بعيدً ا قاد ًما من بعض نوافذ البيوت التي تظهر
يف األفق ،فأخذ يفكر أن هناك أناس آمنني يف بيوهتم ال يشعرون
بام حيدث معه وأحس باحلسد ناحيتهم ومتنى لو كان يف بيته اآلمن
الدافئ يف تلك اللحظة ،استمر يف الركض حتى وصل إىل سيارته
صباحا ،وبرسعة فتش
التي كانت قابعة يف املكان الذي تركها فيه
ً
ٍ
وبأيد مرتبكة فتح باب
جيبه ومحد اهلل أن املفتاح ما يزال معه،
السيارة وأدار املحرك ،وأطلقت عجالت سيارته صوت رصير
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حا ًدا وهي تنطلق بأقىص رسعة مبتعدة عن املكان وهو ال يصدق
أخريا من هذا اجلحيم.
أنه نجا ً
وهكذا انطلق سيف بسيارته مرس ًعا يف ذلك الوقت املتأخر حيث
خيلو الطريق من السيارات واملارة ،خمرت ًقا الشوارع والطرقات
برسعة جنونية ،ومن وقت آلخر كان يقابل إشارة املرور يف طريقه
ولكنها كانت تستمر يف الوميض باللون األصفر املميز ،شق
أخريا،
ضجيج سيارته السكون طوال الطريق إىل بيته حتى وصل ً
فركن سيارته يف املرأب عىل عجالة ،وفتح باب بيته ثم أغلقه وراءه
باملفتاح وأحكم إغالقه باملزاليج ثم تأكد من إغالق الباب اخللفي
جيدً ا وأغلق كل النوافذ يف بيته ،وجلس يف غرفته عىل رسيره وقد
ضم ركبتيه إىل صدره ووضع غطا ًء عليه ،وهو يشعر بالصدمة غري
مصدق ما حدث له.
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[]6
ظالل الساحرات
أخذ أسامة يسري وراء سيف يتتبعه بحذر ،فلم يقدر عىل أن يرتكه
يذهب إىل بيت ريم وحده ،فهو يشعر بالقلق الشديد ويود أن
يعرف ما الذي سيصل إليه سيف ببحثه ،كل ما أراده هو أن يطمئن
عىل ريم ،وشاهد سيف وهو يطرق الباب حتى انفتح ،ثم شاهده
منتظرا ما
وهو يدلف من الباب برتدد ،فجلس عىل مقربة من البيت
ً
سيحدث بعد ذلك ،مر وقت طويل دون أن يظهر سيف مرة أخرى
كثريا وربام تكون أمه
مما أصاب أسامة بالقلق ،كان يعرف أنه تأخر ً
كثريا اآلن ،ولكنه ال يستطيع املغادرة دون االطمئنان عىل
قلقة عليه ً
ريم وسيف ،وفكر أن حياول دخول البيت بنفسه ملعرفة ما حدث،
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وبينام هو يزن األمر يف عقله ،رأى جدة ريم خترج من البيت وحدها
وتتوجه ناحية األشجار الكثيفة ،فانتابته حرية شديدة ،هل ينتظر
سيف يف موضعه أم يتبع العجوز؟ ويف النهاية حسم أمره وقرر
أن يتبعها؛ فقد أثار األمر فضوله ،وبالفعل سار وراءها وهي
تسري وسط األشجار إىل ناحية مل يذهب إليها هو من قبل ،كانت
األشجار تزداد كثافة وأصبح ال ال يكاد يرى شي ًئا أمامه ،مل حيدث
من قبل أن توغل هو هبذا املقدار ،فكان يتحسس طريقه بحذر،
حريصا يف الوقت ذاته أال تشعر العجوز أنه يتبعها ،وتعجب وهو
ً
يراها تسري بثقة وثبات عجيبني ،وتساءل كيف تعرف طريقها وسط
تلك األشجار؟
وبعد سري طويل توقفت العجوز فجأة ،فتوقف أسامة يف موضعه،
وهو يفكر ملاذا توقفت ،وفجأة أدرك وسط الضوء الباهت أهنا
ليست وحدها ،وأخذت متتم بكلامت غريبة مل يفهم معانيها ،ومن
ظالل الغابة الكثيفة ظهرت ثالث نسوة عجائز أخريات ذوات
وجوه قامتة وجلد جمعد ومالمح منفرة ،وقالت أحداهن:
 -ملاذا استدعيتِنا؟
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أدرك أهنا ختاطب جدة ريم والتي قالت:

أخريا.
 -يبدو أنني عثرت عىل أضحية برشية ً

قالت ذلك وهي تقهقه بصوت رفيع مما أثار القشعريرة يف جسد
أسامة ،فيام بدت هبجة وحشية عىل وجه العجائز الثالثة وقالت
أخرى:
 غدً ا هو يوم اكتامل القمر ،فهل ِأنت مستعدة إلكامل جانبك من
الصفقة؟

فهزت جدة ريم رأسها وهي تقول:
َّ

 -كل يشء جاهز ،األضحية ستتم يف موعدها.

هنئت الساحرات األخريات اجلدة مقد ًما عىل حتول حفيدهتا
لساحرة ،وأسامة يسمع كل ذلك غري مصدق وهو يتمنى أن يكون
كابوسا ،ولكنه كان يدرك أنه الواقع ،فقرر أن هيرب قبل
كل هذا
ً
أن تنتبه النسوة العجائز إليه ،ولكنه يف أثناء حتركه مبتعدً ا ارتطم
مصدرا دو ًيا عال ًيا
بجذع شجرة قديم ملقى عىل األرض ،فسقط
ً
وسط السكون ،فالتفت برعب ليجد أن الساحرات قد انتبهن إليه
وقالت إحداهن بصوت كالفحيح وهن يقرتبن منه:
121

 -دخيل.

ويف تلك اللحظة أحس أسامة أنه يغيب عن الوعي ،وسقط عىل
األرض مغش ًيا عليه.
*****
قىض "سيف" الليل كله يف رسيره دون أن يقرتب النوم من جفنيه
وهو يتحفز لكل صوت بسيط يسمعه ،وكأن الساحرة أو قطها
األسود سوف يقتحامن بيته يف أية حلظة ،وأحيانًا كان يمر بأحالم
اليقظة ،فريى خياالت متر أمام عقله ،مل ينقذه من اجلنون إال الصباح
التايل وإرشاق الشمس مرة أخرى.

نظر سيف يف ساعته ليكتشف أن موعد العمل قد اقرتب ،إال أنه
مل تكن لديه رغبة يف الذهاب إىل العمل هذا اليوم ،فأجرى اتصاالً
متحججا بأنه مريض ،وساعده عىل أن
هاتف ًيا ليعتذر عن العمل
ً
يكون مقن ًعا أن صوته كان متع ًبا بالفعل من أثر اإلرهاق والسهر
طوال الليل ،وبعد ذلك قام سيف من موضعه وقرر أن يأخذ محا ًما
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إفطارا خفي ًفا
ساخنًا رسي ًعا يغسل به آثار ذلك اليوم ،ثم أعد لنفسه
ً
رغم فقدانه للشهية احلقيقية فلم يتناول إال لقيامت قليلة ،وبعد
ذلك أخذ يتشاغل عن التفكري بمشاهدة التلفاز ولكنه كان حيدق
يف الشاشة بنصف عقل بينام النصف اآلخر مستمر يف التفكري،
وحتى عندما حاول أن يقرأ كتا ًبا شعر أنه حيدق يف صفحات بيضاء
فارغة ،ومل يستطع الرتكيز يف القراءة ومتنى لو كان عقله صفحة
بيضاء دون أفكار.

وعند حلول املساء كان سيف مستلق ًيا عىل األريكة والتلفاز يعمل
دون أن ينتبه إىل ما ُيعرض عىل التلفاز ،فقط جمرد ضوضاء تؤنسه،
كي يشعر أنه ليس وحيدً ا ،كان التلفاز يعمل عىل القناة املحلية،
وفجأة تم قطع األخبار إلذاعة خرب عن طفل من املدينة مفقود،
دقق سيف النظر يف صورة الطفل ليجد أنه أسامة الطفل الذي د ّله
عىل بيت ريم ،فاعتدل يف جلسته وهو يدقق يف ما يقوله املذيع،
الطفل مفقود منذ األمس ومل يعد إىل بيته فقامت أمه بإبالغ الرشطة
التي كثفت البحث عنه ،دون أي أثر ،وعىل من يعثر عليه التوجه
إىل أقرب قسم رشطة  ...إلخ.
أحس سيف أنه يكاد يصاب باجلنون ،هل تبعه الطفل؟ هل وقع
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يف قبضة الساحرة؟ ماذا لو آذت هذا الطفل الصغري؟ هل يبلغ
الرشطة؟ من سيصدق حكاياته عن الساحرة والقط األسود! ال
شك أهنم سيعتربونه جمنونًا ،تذكر أن العجوز أخربته أن األضحية
ستكون عند اكتامل القمر يف منتصف الليل ،لن يستطيع أن يظل
منتظرا أن حيدث يشء للطفل الصغري ،ودفعه ذلك إىل
مكانه
ً
قرارا جمنونًا ،سيذهب اليوم إىل بيت العجوز ليتسلل
أن يأخذ ً
أمرا جمنونًا بالفعل ولكنه
ويستكشف األمر مرة أخرى بنفسه ،كان ً
أفضل من أن جيلس ويفكر فيصاب بجنون حقيقي ،أو هكذا أقنع
نفسه.

وهكذا وجد سيف نفسه خيرج سيارته من املرأب ويسري يف الطريق
وحيدً ا مرة أخرى ،يكاد قلبه أن يقفز من صدره من رسعة خفقانه
وهو يفكر فيام هو مقبل عليه ،إنه عائد إىل عش الزنابري بنفسه ،كاد
أن يرتاجع عن قراره عدة مرات طوال الطريق ،ولكن خوفه عىل
هذا الطفل املسكني كان يدفعه إىل االستمرار يف طريقه ،ويف النهاية
سريا عىل األقدام
كان أمام اجلرس الذي يعرب النهر ،فقرر أن يكمل ً
لكيال ينبئ صوت حمرك السيارة عن وجوده ،فرتجل من سيارته
وأغلقها باملفتاح ثم بدأ سريه ناحية بيت الساحرة وقد انطبع
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كثريا حتى وجد نفسه ينظر للبيت القديم
الطريق يف ذهنه ،مل يرس ً
من بعيد ،القمر املكتمل يف ذلك اليوم ألقى ضوءه عىل البيت الذي
بدا ساكنًا كبيت لألشباح ،أحس سيف بتوتر شديد وهو يفكر يف
أن يعود أدراجه ،ولكنه قال لنفسه:
 -ال جمال للرتاجع اآلن.

كان عليه أن جيد طريقة للدخول إىل البيت دون أن يشعر به أحد ،مل
متاحا يف تلك اللحظة ،فبدأ يدور حول
خيارا ً
يكن الباب األمامي ً
البيت وهو يفكر يف الفتحة التي شعر هبا وهو مقيد بالقبو ،حلسن
حظه كانت الفتحة موجودة ،ولكنها كانت ضيقة للغاية ،يمكنه
أن يعرب منها بصعوبة ،فرتدد قلي ً
ال بسبب رهاب األماكن الضيقة
الذي يعاين منه ،ولكنه سمع صوت رصاخ يشق سكون الليل ،مجد
الدماء يف عروقه ،فانتفض يف غضب قائالً:
 -اللعنة!

ثم حرش جسده يف الفتحة الضيقة ،وهو يدفع بنفسه حتى سقط
عىل أرض الغرفة التي كان مقيدً ا هبا ،فاعتدل واق ًفا عىل الفور ،كان
دامسا ولكن عينه بدأت تعتاد عىل الضوء الباهت اخلفيف
الظالم ً
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القادم من النافذة بفضل اكتامل القمر.

اقرتب سيف من الباب وفحصه فلم يكن مغل ًقا بإحكام ،وبعد عدة
دفعات قوية استطاع فتحه ،ثم أخذ يصعد الدرج اخلشبي ألعىل
بخطوات حذرة كي ال يصدر صوتًا ينبئ عن وجوده ،وهكذا وجد
نفسه يسري يف املمر الضيق وضوء غريب مرتاقص يأيت من ناحية
ردهة البيت ،أدرك سيف أنه ضوء شموع ،فاسرتق النظر ليجد
أغرب منظر تقع عليه عينه.

كانت اجلدة تقف يف منتصف الغرفة وقد فردت ذراعيها وهي
تتمتم بكلامت غامضة مل يفهم سيف معناها ،وقد ارتسمت أسفل
قدميها نجمة مخاسية محراء ،وعند كل طرف من أطراف النجمة
اخلامسية ،تم تثبيت شمعة مشتعلة يرتاقص هليبها ملق ًيا ظالالً
أثارت الرهبة يف نفس سيف ،ورأى القط األسود مول ًيا ظهره له
وهو ينظر ناحية العجوز وهي تقوم بطقوسها املخيفة ،ولكن ما
أثار رعبه هو منظر ريم وأسامة مقيدين إىل الكرسيني اخلشبيني،
وأسامة فاقدً ا الوعي بجسد متأله اجلروح ،فأدرك سيف حينها رس
الرصخات التي سمعها ،وأدرك الطريقة التي رسمت هبا العجوز
تلك الدائرة احلمراء ،فأصابه الغثيان ،ولكنه متالك نفسه ،جيب
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عليه إنقاذ الطفلني من تلك الساحرة املجنونة.

تقدم سيف ببطء ناحية ريم ،التي ملحته بطرف عينها فالتفتت
ناحيته بحركة حادة ،وأحست بالسعادة لرؤيته فيام وضع هو سبابته
عىل شفتيه إشار ًة هلا أن تلتزم الصمت ،ومد يده إىل السكينة التي
ختبئها بني مالبسها ويعلم هو موضعها جيدً ا ،وقام بتمزيق قيودها،
والعجوز مستمرة يف ترديد تعاويذها الغامضة ،دون أن تشعر
ٍ
بصوت ٍ
عال
بسيف ،ولكن القط انتبه إليه ،فقفز ناحيته وهو يموء
نبه العجوز إليه فالتفتت يف غضب ،فيام نشب القط خمالبه يف جسد
سالحا هذه املرة ،فغاص بنصل
سيف ،ولكن سيف كان يملك
ً
السكني يف عنق القط الذي رصخ يف أمل ،فيام تناثرت الدماء منه عىل
كل يشء يف الغرفة ،ولوثت النجمة احلمراء فرصخت الساحرة يف
ذعر:
 -ال!

ثم قفزت ناحية سيف ولطمت يده بقوة هائلة لتسقط السكني من
يده فتأوه يف أمل ،فيام كان القط يلفظ أنفاسه األخرية عىل األرض،
والساحرة تنظر ناحيته يف حزن ،ثم التفتت إىل سيف والغضب
127

يشتعل يف عينيها قائلة:

 -أنت! أنت تفسد كل يشء! أي رياح خبيثة ألقت بك يف طريقي.

تقدمت الساحرة لألمام ،وهي ترفع يدهيا أمام وجهها وهي تقرتب
من سيف الذي تراجع يف خوف إىل اخللف حتى أحس بظهره
يلتصق باجلدار ومل يعد أمامه مفر ،ونظر يف خوف إىل الساحرة التي
تتقدم منه وهي متتم بكلامت غامضة ،فأحس سيف أنه غري قادر
عىل احلركة أو الدفاع عن نفسه ،وفجأة بدأ الظالم ينترش حوله فلم
يعد يرى الغرفة حوله أو يرى ريم أو أسامة ،فلم يكن أمامه إال
ٍ
بلون أمحر فكانت اليشء الوحيد
الساحرة التي اشتعلت عيناها
املنري وسط تلك الظلمة اهلائلة ،وحاول سيف أن يتكلم أو يرصخ
أو هيرب ،ولكنه أحس أن أطرافه مل تعد تطيعه ،وأخذ يقاوم من
ٍ
صوت ٍ
عال ،وأحس أنه
أجل بعض اهلواء ،وبدأ شهيقه يصبح ذا
خيتنق وقد ّ
ازرق وجهه وقالت له الساحرة بصوت عميق خميف:
 جيب أن تدفع ثمن ما فعلته ،كانت أمامك فرصة أن تنجوبحياتك ،ولكنك عدت إىل املوت بقدميك.

استسلم سيف ملصريه وقد أحس أنه موشك عىل املوت ،وفجأة
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اتسعت عينا الساحرة وقد انطفأ الربيق األمحر يف عينيها ،وبدأ
الظالم ينقشع من حوله وعادت الغرفة إىل طبيعتها مر ًة أخرى،
ورأى العجوز تستدير وراءها غري مصدقة ،مولية ظهرها لسيف،
فرأى سكني ريم خترتق ظهرها حتى املقبض ،وتقدمت العجوز
بضع خطوات حتاول اإلمساك بريم التي تراجعت للخلف يف فزع،
قبل أن تسقط العجوز عىل وجهها يف منتصف الدائرة ،فقال هلا
سيف:
 -ملا فعلتي ذلك؟

فقالت ريم وهي تنظر إىل يدهيا وتبكي:

 أنا ال أريد أن تؤذي جديت أحدً ا بسببي ،لقد أصيبت باجلنونالتام ،وما فعلته بك وبأسامة ،كان عىل إيقافها.

ثم رفعت يدهيا إىل عينيها املغرورقتني بالدموع فاقرتب سيف منها
وأحاطها بذراعيه ،واحتضنها بحنان أبوي وهو يقول هلا بصوت
حزين:

 -ال تقلقي كل يشء سيكون بخري.

فجأة أخذت الدائرة احلمراء تلمع بضوء خميف ،وتردد صوت
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والتف الضوء حول
ضحكات جمنونة يف اهلواء جمهولة املصدر،
ّ
ريم وأخذ شعرها يتطاير حوهلا كأهنا يف قلب إعصار ،فتمسك
سيف هبا وهو يشعر بخوف شديد عليها ،وفجأة حتولت النجمة
إىل ألسنة من اللهب ،وريم ترصخ بأمل ،وسمع سيف صوت عميق
غري برشي يأيت من قلب اللهب يقول:
 -اكتملت األضحية.

وأحس سيف بقوة هائلة جتذب ريم من بني يديه ،فحاول أن
يتمسك هبا ولكنه شعر هبا ختتفي يف قلب ألسنة اللهب ،فقالت له
ريم وهي تستسلم للقوة التي جتذهبا:

 -أمتنى أن نلتقي مرة أخرى.

وفجأة اختفت ألسنة اللهب كام ظهرت فجأة ،وباختفائها مل يعد
هناك أثر لريم أو جثة اجلدة أو القط األسود ،كام اختفى كل أثر
للدماء والنجمة احلمراء.

وقف سيف مذهوالً أمام ما حدث للتو ،ثم تنبه إىل أسامة الغارق يف
الالوعي بسبب ما فقد من دماء ،ففك قيوده ومحله عىل كتفه مبتعدً ا
متوجها إىل موضع اجلرس حيث ترك سيارته،
عن البيت امللعون
ً
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ووضع جسد أسامة يف الكريس اخللفي برفق ،وقاد السيارة بعقل
شبه زائغ ال يدري ما جيب أن يفعل! وقرر يف النهاية أن يتوجه
ألقرب مستشفى لالطمئنان عىل أسامة ولالعتناء بصحته ،وقد
قامت املستشفى ملا رأت آثار التعذيب بادية عىل الطفل باستدعاء
الرشطة التي حققت مع سيف ،فأخربهم بالعثور عىل أسامة ملقى
عىل قارعة الطريق دون أية تفاصيل ،وملا أفاق أسامة قال إنه ال
يذكر ما حدث له أثناء فرتة اختفائه ،وهكذا ُقيدت القضية ضد
جمهول.
*****
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مرت شهور منذ وقوع هذه احلادثة ،ويف البداية كان سيف يشعر
باضطراب شديد ومل يستطع أن يذهب للعمل عدة أيام ،ثم رأى
أن الوحدة سترض بعقله أكثر مما تنفعه ،فدفن نفسه أكثر يف العمل،
وان مل يستطع أن يمنع نفسه من التفكري يف ريم وكيف حاهلا اآلن،
إهنا هناك يف مكان آخر يف هذا العامل ال يعلم أين ،ترى ما الذي
حدث هلا؟

وبمرور الوقت زحفت القضية إىل مؤخرة عقله ،ومل تعد تشغل
كثريا كالسابق ،وعاد ينهمك يف عمله الروتيني ،وحياته
باله ً
التقليدية ،ويف أحد أيام العطلة قام سيف بتقليم حشائش احلديقة،
وجلس عىل كريس صغري يطالع جريدة اليوم ،لينتبه فجأة عىل مواء
قط صغري ،فالتفت إليه ليجد ق ًطا أسود يقرتب منه ببطء ،وقبل أن
يقوم بأي ردة فعل شعر بوجود شخص آخر ،فالتفت ليجد فتاة
صغرية يف رداء أبيض تقرتب منه ببطء وهي تقول له مبتسمة:
 -أمل أخربك أننا سنلتقي؟

( تمت بحمد اهلل )
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